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WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA I PRZESTRZEGAĆ ZASAD 

POPRAWNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

1.  To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 

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. Ograniczysz w ten sposób ryzyko ewentualnego upadku 

urządzenia i zranienia człowieka.

4.  Produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Nie wolno używać go w pomieszczeniach komercyjnych czy 

przemysłowych. 

5.   Przed użyciem usuń z podłogi wszystkie możliwe przeszkody jak np. kruche przedmioty, luźne kable, ubrania itd. oraz 

podnieś zasłony czy firanki, aby zapobiec ewentualnemu wypadkowi.

6.  Zapewnij, aby do kół urządzenia nie dostały się żadne przedmioty, jak 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 niego żadnych przedmiotów. Należy na to zwrócić szczególną uwagę, jeśli w 

pobliżu produktu znajdują się dzieci i zwierzęta.

9. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Używaj wyłącznie oryginalnego adaptera.

10.  Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres czasu lub jeśli będzie transportowany - wyłącz go wyłącznikiem 

głównym. Jeśli produkt będzie przechowywany przez dłuższy okres czasu - wyciągnij z niego baterię.

11. Przechowuj urządzenie z dala od gorących przedmiotów.

12.  Nie wkładaj urządzenia do wody lub innej cieczy. Nie przechowuj go w miejscach w których mogłoby 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 pomieszczeniu - mogłoby to wyraźnie zmniejszyć żywotność 

baterii.

15.  Kiedy produkt ładuje się, nie wolno kłaść go na inne urządzenia elektryczne i należy trzymać go z dala od ognia czy 

wody.

16.  Należy uważać, aby nie doszło do zniszczenia kabla zasilającego, adaptera lub stacji ładującej. Nie wolno ich obciążać ani 

ciągnąć za kable. Unikaj kontaktu urządzenia z wysoką temperaturą.

17.  Nie używaj produktu w przypadku jego 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 produktu, dopóki problem niezostanie 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. Proszę poddać baterię recyklingowi w zgodzie z panującym prawem.

22. Robota nie używajcie na podwyższonych miejscach, z których mógłby spaść (wokół balustrady, schodów, szafy itp.)

1

W żadnym wypadku nie wolno podpalać urządzenia, grozi to wybuchem baterii. Produktu należy używać

zgodnie z tą instrukcją obsługi. Producent, dystrybutor ani sprzedawca nie mogą odpowiadać za żadne

szkody lub zranienia spowodowane nieprawidłowym używaniem produktu.

www.robotworld.pl
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Lista pozycji xBot 5 xBot 5 PRO

1. Odkurzacz automatyczny 1 szt. 1 szt.

2. Stacja ładująca 1 szt. 1 szt.

3. Adapter zasilający 1 szt. 1 szt.

4. Pilot zdalnego sterowania (nie zawiera baterii) 1 szt. 1 szt.

5. Para zapasowych szczotek bocznych 1 szt. 1 szt.

6. Zapasowa tkanina mopująca 1 szt. 1 szt.

7. Filtr HEPA design 1 szt. 3 szt.

8. 2w1 Zbiornik odpadowy ze zbiornikiem na wodę 1 szt. 1 szt.

9. Pasek graniczny - 1 szt.

10. Szczotka do czyszczenia 1 szt. 1 szt.

11. Instrukcja obsługi 1 szt. 1 szt.

  2.  1.   3.   4.

  5.   6.   7.   8.

  9.   10.   11.

Kontakty ładujące

Przednie koło

Pokrywa baterii

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
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SYMBO xBot 5 / xBot 5 PRO
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Návod na použitie 
User manual

Český

Polski

Slovenský

English
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OPIS URZĄDZENIA
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Panel dotykowy

Pokrywa

Zderzak

Gumowy ochraniacz zderzaka

Pokrywa szczotki głównej

Szczotka główna

Lewa szczotka boczna

Kontakty ładujące

Przednie koło

Prawa szczotka 
boczna

Pokrywa baterii

Prawie koło 
napędowe

Konektor 
dla adaptera 

ładującego

Tkanina do mycia 

Lewe koło napędowe

Dolna osłona

2w1 Zbiornik odpadowy ze zbiornikiem na wodę

Włącznik główny

www.robotworld.pl



OPIS URZĄDZENIA
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Sprężynka

Otwarcie zbiornika 
odpadowego 

Dolna osłona zbiornika 
odpadowego

Górna osłona zbiornika 
odpadowego

Filtr podstawowy z 
uchwytem na filtr 

HEPA design

Filtr HEPA design

Uchwyt filtra

Sprężynka

Wewnętrzna przegroda 
zbiornika odpadowego

Zbiornik odpadowy

Stacja ładująca

Łącznik dla stacji 
ładującej

Górna osłona stacji ładującej

Środkowa osłona stacji ładującej

Kontakty ładujące

www.robotworld.pl
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1. Wyświetlacz LCD
2. HOME: przycisk powrotu do stacji ładującej
3. Przyciski kierunku (działa tylko w trybie stand-by)
4.  MAX: przycisk maksymalnej siły ssania                                  

(działa tylko w trybie stand-by)
5. CLK: przycisk ustawienia czasu pilota zdalnego sterowania
6. PLAN: przycisk planowania czasu czyszczenia (opóźniony start)
7.  ON/OFF: przycisk włącz/wyłącz lub start/pauza odkurzania 

(działa tylko w trybie stand-by)
8.  MODE: przycisk zmiany trybu odkurzania                             

(działa tylko w trybie stand-by)

Pilot zdalnego sterowania

• Przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy włożyć dwie bateria typu AAA. 
• W przypadku, gdyby urządzenie niebyło używane przez dłuższy czas, baterie należy wyciągnąć.
•  Używaj pilota zdalnego sterowania w znacznej odległości od stacji ładującej, w przeciwnym razie robot może mieć 

problem z odbiorem sygnału i wykonaniem poleceń. 

Kontrolny panel dotykowy

PLAN: Przycisk ustawienia harmonogramu 
czasu czyszczenia

ON/OFF: Przycisk włącz/wyłącz

HOME: Przycisk powrotu do 
stacji ładującej

www.robotworld.pl



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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• Waga: 2.8 kg
• Wysokość: 79 mm
• Średnica: 330 mm
• Wejście: 100-240 V, ~ 50/60 Hz, 400 mA
• Wyjście: 24 V, 600 mA
• Baterie: Li-lon, 2150 mAh
• Natężenie hałasu: <65 dB
• Moc ssania: 1300 Pa
• Pojemność zbiornika odpadowego: 0,5 L
• Pojemność zbiornika 2w1: na odpad 0,3 L, na wodę: 0,2 L
• Czas ładowania baterii: 4 godziny
• Wytrzymałość baterii: 110-120 minut

Specyfikacja techniczna może się zmienić bez wcześniejszego ostrzeżenia. 

www.robotworld.pl



OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE 
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1. “     ” Przycisk ON/OFF
A.  Jeśli robot jest w trybie uśpienia, jednym naciśnięciem go obudzicie, a po drugin naciśnięciu przycisku włączy 

się tryb czyszczenia automatycznego.
B. Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy sprawi, że robot przejdzie z trybu stand-by do trybu uśpienia.
C. Podczas ustawienia planu czyszczenia służy do potwierdzenia ustawień.
D. Podczas ustawienia aktualnego czasu służy do potwierdzenia ustawień.
E. W trybie stand-by włączy tryb automatycznego czyszczenia.
F. W trybie roboczym przyciskiem zatrzymamy robota.

2. “     ” Przycisk powrotu do stacji ładującej/przycisk ustawienia czasu (+)
A.   W trybie ustawienia aktualnego czasu lub ustawienia planu czasu czyszczenia przyciśnij raz, aby przesunąć
    czas o jeden stopień. Jeśli przytrzymasz przycisk, cyfry będą przesuwać się do chwili zwolnienia przycisku.
B. W innych trybach naciskając ten przycisk odeślesz robota do stacji ładującej.
C.  W trybie stand-by dłuższym przytrzymaniem przez 3 sekundy włączysz tryb łączenia robota z aplikacją, a 

wyświetlaczu pojawi się napis SUCC. 

3. “     ” Przycisk ustawienia planu czasu czyszczenia
W trybie stand-by lub podczas ładowania, naciśnięciem tego przycisku włączysz/wyłączysz proces ustawienia
aktualnego czasu. Dłuższym przytrzymaniem przycisku (3 sekundy) włączysz/wyłączysz tryb ustawienia planu 
czasu czyszczenia. 

4. “     ” + “     ” Jednoczesne przytrzymanie przycisków
W trybie stand-by przytrzymaj przyciski “HOME” i “PLAN” w celu wyłączenia informacji głosowych.

PLAN: Przycisk ustawienia harmonogramu 
czasu czyszczenia

ON/OFF: Przycisk włącz/wyłącz

HOME: Przycisk powrotu do stacji 
ładującej

www.robotworld.pl



OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE 
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Za pomocą stacji ładującej
Umieść stację ładującą przy ścianie tak, aby w obrębie 1 metra po bokach 
i 2 metrów w przód nie znajdowały się żadne przeszkody (jak widać 
na obrazku). Po przytrzymaniu przycisku HOME na pilocie zdalnego 
sterowania lub bezpośrednio na robocie, zacznie on automatycznie 
szukać stacji ładującej. Po jej znalezieniu robot zacznie sam się ładować. 
Alternatywnie, można umieścić robota w stacji ładującej manualnie, 
ale należy upewnić się, że kontakty ładujące znajdują się we właściwej 
pozycji.

Uwagi:
• Robot musi być włączony, aby ładowanie było możliwe.
• Podczas ładowania robota panel LED będzie pokazywał „1111” od lewej do prawej strony.
• Kiedy ładowanie robota się zakończy, wyświetli on napis „FULL” na wyświetlaczu LED.
• Jeśli robot wyda informację głosową „Please charge” w trybie stand-by, oznacza to, że należy naładować baterię. 
•   Jeśli podczas czyszczenia robot stwierdzi, że bateria jest prawie rozładowana, zacznie sam szukać stacji ładującej 

i automatycznie przejdzie do trybu ładowania.

Rady, jak przedłużyć żywotność baterii
• Przed pierwszym użyciem robota należy ładować baterię przez minimalnie 12 godzin.
• Naładuj baterię jak najszybciej po uzyskaniu informacji, że jest ona prawie rozładowana.
•  Jeśli wiesz, że nie będziesz używać robota przez dłuższy okres czasu, naładuj do pełna baterię, wyłącz robota 

wyłącznikiem głównym i odłóż go do suchego i chłodnego miejsca. Ewentualnie możesz całkowicie wyciągnąć 
baterię z robota.

•  Jeśli robot nie był używany dłużej niż 3 miesiące, proszę ładować go co najmniej 12 godzin.

1.

Ładowanie baterii

Za pomocą adaptera
Włóż konektor adaptera do robota a następnie podłącz adapter do sieci 
elektrycznej.

2.

Odkurzacz automatyczny można ładować za pomocą stacji ładującej lub manualnie adapterem. 

www.robotworld.pl
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9

1. Włączenie
A. Włącz robota przyciskiem głównym po jego prawej stronie, przejdzie do trybu stand-by.
B.  W trybie Stand-by naciśnij przycisk ON/OFF na robocie lub na pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić 

proces czyszczenia.

UWAGA:  Jeśli robot jest w trybie uśpienia, naciśnij najpierw przycisk ON/OFF na robocie lub pilocie zdalnego 
sterowania, aby przełączyć go do trybu stand-by. Drugie naciśnięcie przycisku uruchomi proces czyszczenia.

2. Tryb Stand-by
Tryb Stand-by oznacza, że robot jest włączony i przygotowany do wykonywania zadań. Kiedy robot pracuje, 
naciśnięciem przycisku ON/OFF na robocie lub pilocie zdalnego sterowania przełączymy go do trybu stand-by.

3. Tryb uśpienia
Po paru minutach bezczynności robot przełączy się do trybu uśpienia. Kiedy robot jest w tym trybie, naciskając
przycisk ON/OFF na robocie lub pilocie zdalnego sterowania przełączy się do trybu stand-by.

Włączenie / tryb Stand-by / tryb uśpienia

Przed pierwszym użyciem 
Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy nałożyć szczotki boczne (A) na poprawne miejsca (R pasuje do R, L 
pasuje do L) i usunąć ochraniacze na zderzak (B). Przed pierwszym użyciem robota należy ładować baterię przez co 
najmniej 12 godzin, aby zapewnić jej możliwie najdłuższą żywotność.

(A)

(B)

www.robotworld.pl
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Planowanie czyszczenia
Możemy zaplanować, aby robot sam zaczął pracę o określonej porze w ciągu dnia (lub o różnej porze raz dziennie przy 
ustawieniu przez aplikację). Harmonogram pracy działa w oparciu o wewnętrzny zegar robota. Aby zaprogramować 
plan czyszczenia należy najpierw ustawić zegar. Można go ustawić manualnie lub automatycznie zsynchronizować 
z aktualnym czasem ustawionym w smartfonie (połączenie przez Wi-Fi). Upewnij się, że robot jest w trybie stand-by 
lub się ładuje, aby możliwe było ustawienie zegara lub ustalenie harmonogramu pracy. Po zaplanowaniu czyszczenia, 
robot automatycznie będzie wykonywał swoją pracę o określonej porze.

Uwaga: Kiedy wyłączysz robota wyłącznikiem głównym, zaplanowany czas czyszczenia ulegnie usunięciu. Jeśli chcesz 
korzystać z trybu automatycznego zostaw urządzenie w stacji ładującej.

1. Ustawienie aktualnego systemowego czasu robota
•  Naciśnij PLAN na wyświetlaczu robota, aby wejść do ustawień czasu – dwa rzędy znaków po lewej stronie 

(prezentujące godziny) zaczną migać.
•  Naciśnij HOME na wyświetlaczu robota, aby przesunąć zegar o jeden stopień. Przytrzymanie przycisku spowoduje 

przesuwanie wartości godzinowych aż do zwolnienia przycisku.
•  Naciśnij ON/OFF na wyświetlaczu robota, aby potwierdzić aktualną godzinę i przejść do ustawienia minut – 

dwa rzędy znaków po prawej stronie zaczną migać. Naciśnij HOME, aby przesunąć wartość o jeden stopień lub 
przytrzymaj, aby przesuwać wartość o wiele stopni aż do zwolnienia przycisku.

• Naciśnij ON/OFF, aby potwierdzić konfigurację a następnie PLAN w celu potwierdzenia stanu zegara.

2. Planowanie czasu czyszczenia
Automatyczne czyszczenie o zaplanowanej godzinie można ustawić za pośrednictwem przycisków umieszczonych na 
robocie. Pilot zdalnego sterowania umożliwia tylko ustawienie opóźnionego startu. Pierwszy krok jest taki sam we 
wszystkich przypadkach. Późniejsze działania są zależne od tego, czy używamy pilota, aplikacji, czy przycisków robota.

•  Przytrzymaj przycisk PLAN na wyświetlaczu robota lub na pilocie zdalnego sterowania przez 3 sekundy, aby wejść 
do ustawienia planu czyszczenia – dwa rzędy znaków po lewej stronie (przedstawiające godziny) zaczną migać.

•  Na robocie: naciśnij HOME na wyświetlaczu robota, aby przesunąć wartość o jeden stopień. Przytrzymanie 
klawisza spowoduje przesuwanie wartości o wiele stopni, aż do jego zwolnienia. Naciśnij ON/OFF na wyświetlaczu 
robota, aby potwierdzić i przejść do ustawienia minut – dwa rzędy znaków po prawej stronie zaczną migać. 
Naciśnij HOME, aby przesunąć wartość o jeden stopień lub przytrzymaj, aby przesunąć wartość o wiele stopni. 
Naciśnij ON/OFF, aby potwierdzić, a następnie PLAN, aby zakończyć operację i zaakceptować plan czyszczenia.

•  Na pilocie zdalnego sterowania: naciśnij przyciski kierunkowe, aby ustawić opóźniony czas czyszczenia
(przykładowo: czas robota jest ustawiony na 17:00, odłożony czas ustawimy na 2:30, przez co robot zacznie pracę 
o 19:30). Następnie należy naprowadzić pilot w kierunku robota i nacisnąć przycisk ON/OFF, aby potwierdzić 
ustawiony czas. Po wprowadzeniu czasu wyświetli się on na ekranie urządzenia. Następnie należy przytrzymać 
klawisz PLAN na pilocie w celu zaakceptowania ustawień.
•  Przez aplikację (jeśli Twój model wspiera Wi-Fi): można zaplanować czas czyszczenia na każdy dzień o innej 

porze. Prosimy o stosowanie się do zaleceń podawanych przez w aplikację.

3. Anulowanie ustawionego czasu czyszczenia
• Na robocie: ustaw zaplanowany czas na „00:00”
•  Na pilocie zdalnego sterowania: ustaw zaplanowany czas na „00:00”, następnie naprowadź pilot w kierunku 

robota i naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie w celu potwierdzenia.

www.robotworld.pl
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Tryby odkurzania

Poniżej znajdziesz wypis pojedynczych trybów czyszczenia.

Tryb automatyczny 
W trybie stand-by naciśnij przycisk ON/OFF na robocie lub na 
pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić czyszczenie w trybie 
automatycznym. Robot będzie używać nawigacji Smart GYRO w celu 
dokładnego wyczyszczenia jak największej powierzchni.

Inne tryby czyszczenia
Aby zmienić tryb naciśnij przycisk MODE na pilocie zdalnego sterowania:
•  MODE 1: edge cleaning – tryb czyszczenia w rogach, robot będzie 

czyścić rogi wzdłuż ścian i przedmiotów tam się znajdujących. 
•  MODE 2: local cleaning – czyszczenie lokalne, robot wyczyści obszar o 

powierzchni około 2 x 2 m.
•  MODE 3: random cleaning – tryb czyszczenia przypadkowego, robot 

będzie odkurzać przypadkowo (nie będzie wykorzystywać swojego 
systemu nawigacyjnego).

•  MODE 4: double cleaning – robot wyczyści powierzchnię dwukrotnie
(odpowiedni tylko na małe powierzchnie).
Po ponownym naciśnięciu przycisku MODE robot przestawi się do trybu
stand-by.

Tryb MAX
Naciskając przycisk MAX na pilocie zdalnego sterowania aktywuje się
wyższa moc ssania. Robot będzie wykorzystywać nawigację Smart
GYRO.

www.robotworld.pl
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Jak używać zbiornika mopującego 2w1

Robot może wykorzystać również zbiornik 2w1 do odkurzania i mokrego wycierania jednocześnie. Wystarczy, że do 
odkurzacza włożymy zbiornik 2w1 na miejsce klasycznego zbiornika odpadowego. Przed użyciem postępuj według 
następujących kroków:

1. Wyciągnij zbiornik odpadowy ze zbiornika na wodę 2w1.
2. Napełnij pojemnik mopa czystą wodą (np. destylowaną). Nie używaj mydła ani żadnych środków czyszczących. 
Grozi zapchanie systemu czyszczącego. 
3. Weź nawilżoną tkaninę mopującą i załóż ją na spodnią stronę zbiornika z wodą.
4. Włóż zbiornik odpadowy do zbiornika z wodą i dociśnij, aby go zablokować.
5. Wsuń zbiornik z wodą do robota.

1.

2.

3.

4. 5.

Uwaga: zbiornik 2w1 posiada sterowaną elektronicznie pompę do aplikacji wody. To również umożliwia zatrzymanie 
dawkowania wody w przypadku, gdy robot skończył czyszczenie i ładuje się w stacji ładującej.

www.robotworld.pl
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Używanie paska granicznego

Pasek graniczny służy do oddzielenia przestrzeni, po której nie chcesz, aby robot się poruszał. Przykładowo, możesz 
zablokować dostęp urządzenia do rozstawionych misek z jedzeniem dla psa, uniemożliwić wjazd do określonych 
pomieszczeń itd.

XUmieść pasek graniczny na podłodze. Robot zarejestruje
pasek jako przeszkodę, której nie będzie przekraczał. 
Pasek możesz również umieścić pod dywanem, przykleić 
obustronną taśmą klejącą lub porozcinać na mniejsze 
kawałki. Pasek można dokupić powiększając ograniczony
obszar.

Uwaga: niektóre modele (xBot 5 PRO) mają pasek graniczny już w zestawie, u innych modeli pasek należy dokupić.

Aplikacja

Jeśli Twój model wspiera funkcję Wi-Fi, możesz sterować nim za pomocą aplikacji. 
1. Zainstaluj aplikację przez Google Play lub Apple App Store.
2. Włącz aplikację i zarejestruj się przed pierwszym użyciem.
3. Sparuj aplikację z robotem (postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji). 
4. Steruj robotem przez aplikację (ruch, czas czyszczenia, statystyki itp.).

Uwaga: Przed pierwszym podłączeniem robot oraz telefon powinny być podłączenie do tej samej sieci Wi-Fi. Upewnij 
się, że telefon podłączony jest w częstotliwości 2,4 GHz (a nie 5 GHz) oraz sygnał Wi-Fi jest dostatecznie silny. System-
atycznie aktualizuj aplikację w celu uzyskania nowych funkcji.

iOS Android

www.robotworld.pl
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Czyszczenie zbiornika odpadowego i filtra 

A.  Wyjmij zbiornik odpadowy z 
robota naciskając przycisk i 
wyciągnij go

D.  Wysyp odpad ze zbiornika do 
kosza

B. Otwórz zbiornik odpadowy

E. Wyczyść oba filtry

C. Wyjmij oba filtry

F.  Włóż filtry z powrotem do 
zbiornika odpadowego

Opróżnij i wyczyść pojemnik po każdym użyciu:

www.robotworld.pl
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Czyszczenie zbiornika odpadowego i filtra 

A.  Wyjmij zbiornik odpadowy z 
robota naciskając przycisk i 
wyciągnij go

D. Otwórz zbiornik odpadowy

B.  Podnieś uchwyt i pociągnij za 
niego

E. Wyjmij oba filtry

C.  Odłącz zbiornik odpadowy od 
zbiornika z wodą

F.  Wysyp odpad ze zbiornika do 
kosza

G. Wyczyść oba filtry

Zbiornik odpadowy 2w1 można czyścić podobnie:

H.  Włóż filtry z powrotem do 
zbiornika odpadowego

Zbiornik odpadowy można również wyczyścić pod wodą. Wypłukać możemy również filtr główny. Po wyczyszczeniu 
wodą należy zostawić zbiornik oraz filtr do całkowitego wysuszenia. Filtr HEPA design nie powinien być myty, straci 
w ten sposób swoje właściwości. Filtr główny i filtr HEPA design są produktami konsumenckimi, które zużywają się 
podczas ich wykorzystywania. Aby uzyskać maksymalny efekt filtracji proponujemy systematycznie je wymieniać.

Uwaga: wylej również resztkę wody 
ze zbiornika z wodą.

www.robotworld.pl
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Czyszczenie czujników i kontaktów ładujących

Zalecamy systematyczne czyszczenie 
czujników chroniących przed upadkiem, 
czujników podczerwieni zamontowanych 
w zderzaku robota i kontaktów ładujących 
w robocie i w stacji ładującej. Do tego celu 
najlepsze będzie wykorzystanie suchej 
ściereczki materiałowej. 

Kontakty

Czyszczenie szczotek bocznych
Systematycznie usuwaj ewentualne zanieczyszczenia ze szczotek 
bocznych i z przestrzeni pod nimi. Zalecamy wykonywać czyszczenie 
po wyjęciu szczotek z robota. Jeśli szczotki boczne są zdeformowane, 
spróbuj włożyć je do ciepłej wody na minimalnie 5 sekund. Jeśli to nie 
pomaga albo szczotki są uszkodzone w inny sposób, zalecamy ich 
wymianę na nowe.

Czyszczenie głównej szczotki rotującej
Należy systematycznie czyścić rotującą szczotkę główną. Usuń wszystkie zanieczyszczenia, np.: pył, zaplątane włosy 
itd. zarówno ze szczotki, jak i z łożysk.

www.robotworld.pl



Kod 
błędu 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie

E2 
Nie można naładować robota, 

ponieważ jest wyłączony
Włącz urządzenie włącznikiem głównym.

E3 
Bateria jest rozładowana lub błąd 

ładowania
Naładuj robota.

E11 Błąd lewego czujnika 
przeciwupadkowego

Wyczyść czujniki przeciwupadkowe, usuń 
wszelkie zanieczyszczenia z kół, ewentualnie 

połóż robota na podłogę.

E12 Błąd prawego czujniki 
przeciwupadkowego

E13 Błąd przedniego czujnika 
przeciwupadkowego

E21 Błąd lewego koła napędowego

E22 Błąd prawego koła napędowego

E23 Podniesione przednie koło

E31 Błąd w lewej części zderzaka Usuń wszystkie przeszkody przed zderzakiem. 
Jeśli to nie pomoże zalecamy kontakt z działem 

obsługi klienta.
E32 Błąd w prawej części zderzaka

E33 Błąd w przedniej części zderzaka

E41 Przeciążenie lewego koła 
napędowego Usuń wszystkie zabrudzenia z koła. Jeśli to nie 

pomoże zalecamy kontakt z działem obsługi 
klienta.E42 Przeciążenie prawego koła 

napędowego

E43 Przeciążenie lewej szczotki bocznej Usuń zabrudzenia ze szczotki bocznej. Jeśli 
to nie pomoże zalecamy kontakt z działem 

obsługi klienta.E44 Przeciążenie prawej szczotki 
bocznej

E45 Przeciążenie silnika ssącego Należy skontaktować się z działem obsługi 
klienta.

E46 Przeciążenie głównej szczotki 
rotującej

Usuń wszystkie zabrudzenia z rotującej 
szczotki głównej. Jeśli to nie pomoże zalecamy 

kontakt z działem obsługi klienta.

LO Bateria jest rozładowana Proszę naładować robota.

11:11 Trwa ładowanie Robot się ładuje.

FULL Ładowanie zakończone
Baterie są w pełni naładowane, a urządzenie 

jest gotowe do pracy.

CONN Łączy się z Wi-Fi Spróbuj ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi.

FAIL Problem z połączeniem Wi-Fi Spróbuj ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi.

SUCC Połączono z Wi-Fi Robot pomyślnie połączył się z siecią Wi-Fi.

UWAGA: jeśli wyżej wymienione rozwiązanie nie pomogło, spróbuj wyłączyć i znowu włączyć robota. Jeśli to nie po-
może, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

BŁĘDY I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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BŁĘDY I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Odkręć śrubkę z pokrywy baterii za pomocą śrubokręta. 
2. Otwórz pokrywę baterii.
3. Wyjmij baterię z robota.
4. Odłącz konektor kabla baterii, który łączy baterię z robotem.
5. Podłącz z pomocą konektora nową baterię.
6. Włóż baterię do robota.
7. Zamknij pokrywę baterii i zaśrubuj ją.

Wymiana baterii

Śrubki na pokrywie baterii

Pokrywa baterii

www.robotworld.pl
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Pokrywa baterii
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