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PL Przed pierwszym użyciem proszę uważnie przeczytać broszurę „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i 

użytkowania

PL Więcej informacji można znaleźć 
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PL Twój robot może napotkać trudności na dywanach z frędzelkami, zbyt grubych, z długim włosiem, zbyt le (np. dywaniki łazienkowe) 
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1.

PL : 
1. Pokrywa
2. Przezroczyste okno
3. Pokrętło sterujące
4. Przedni zderzak
5. Przycisk ładowania
6. Lampka wskazująca WIFI
7. Przycisk Start/Pauza
8. Czujnik ścian TOF
9. Czujnik na podczerwień i

czujnik doładowania
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1.

PL : 
1. Pojemnik na kurz
2. Przełącznik Włączone/

Wyłączone
3. Pojemnik na kurz
4. Pokrywa ;pojemnika na

kurz
5. Wkład filtra
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1.

Podłączyć zasil;acz do stacji ładującej i sieci. Upewnić się, że przewód zasilacza nie
zaplątał się podczas działania.PL
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1.

1.5m

1.5m 2m

✔

Aby ustawić stację dokującą, upewnić się, że z każdej strony jest pusty obszar 1,5 m 
oraz 2 m z przodu. Nie instalować stacji dokującej w pobliżu schodów. Przewód musi 
być napięty. Zawsze umieszczać stację dokującą na twardej podłodze. Nie instalować 
stacji dokującej na dywanie.

PL
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1.

Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, naładować całkowicie baterie, 
wyjąć je i przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Gdy produkt działa, 
wyjęcie stacji dokującej może wpłynąć na ładowanie urządzenia.

PL
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1.

Aby ładować robota, ustawić robot na stacji dokującej: płyty ładujące na robocie 
muszą dotykać płyt na stacji. Podczas ładowania robota, światełko ładowania miga 
na niebiesko; po całkowitym naładowaniu robota, światełko świeci światłem stałym 
na niebiesko.

PL
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1.

Robot jest wyposażony w czujniki upadku, by wykrywać schody i szczeliny. Po 
wykryciu schodów lub szczeliny, robot zmieni kierunek. Aby poprawnie wykryć 
różnicę poziomu podłogi, upewnić się, że nie ma na niej żadnych przedmiotów (toreb, 
butów...) w pobliżu szczelin, schodów lub na stopniach schodów.

PL

www.robotworld.pl 11



x1

1.

Aby wyczyścić wszystkie dostępne obszary domu, użyć trybu „Methodic”. Wcisnąć raz 
przycisk zasilania, robot rozpocznie czyszczenie a przycisk zasilania będzie świecił na 
niebiesko.

PL
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1.

x2
x2

Aby wyczyścić wszystkie konkretny obszar domu, użyć trybu „Spot”. Wcisnąć 
dwukrotnie przycisk zasilania, robot rozpocznie czyszczenie a przycisk zasilania 
będzie świecił na niebiesko. Pamiętaj, że tryb „Spot” nie jest dostępny, gdy robot 
znajduje się na stacji dokującej.

PL
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1.

x3

Aby czyścić wzdłuż ścian i w rogach, użyć trybu „Wall follow” (Wzdłuż ścian). Wcisnąć 
trzy razy przycisk zasilania, robot rozpocznie czyszczenie a przycisk zasilania będzie 
świecił na niebiesko.

PL
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1.

x1

Aby zatrzymać robota na chwilę podczas czyszczenia, wcisnąć przycisk zasilania;
robot zatrzyma się a przycisk zasilania miga na niebiesko.PL
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1.

x1

Aby robot powrócił do stacji dokującej i naładował się, wcisnąć przycisk Naładuj; robot 
powróci do stacji, by się naładować a przycisk Naładuj będzie świecił na czerwono.PL
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2.

Aby w pełni korzystać ze wszystkich możliwości robota, pobierz bezpłatną aplikację 
„Tefal Robots” (możesz użyć kodu QR powyżej, by znaleźć go w app store lub Google 
play) na telefonie. Aby cieszyć się robotem, zapoznaj się z instrukcjami w aplikacji!

PL
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2.

Wskaźnik LED WiFi wskazuje stan połączenia: gdy jest niebiesko, root jest podłączony; 
gdy miga na niebiesko, robot próbuje się podłączyć, gdy jest wyłączony, robot nie jest 
podłączony.

PL
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3.
month

Aby wyczyścić styk do ładowania. otworzyć pokrywkę obrotową i wyłączyć przełącznik 
zasilania (lub odłącz przewód zasilający z sieci). Następnie wytrzeć styk za pomocą 
suchej szmatki. Nie czyścić olejem. Czyścić styk do ładowania raz w miesiącu.

PL
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3.
month

Aby wyczyścić pojemnik na kurz, otworzyć pokrywkę, podnieść uchwyt pojemnika 
na kurz i wyjąć pojemnik. Zdjąć pokrywkę z lewej strony pojemnika, podnieść 
pasek wkładu filtra i wyjąć wkład. Usunąć kurz z pojemnika za pomocą szczotki 
do  czyszczenia wyczyścić pojemnika na kurz i opłukać wnętrze pod bieżącą wodą. 
Do czyszczenia filtra użyć szczotki Czyścić pojemnik na kurz raz w tygodniu.

PL
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3.
month

Aby wyczyścić środkową miotełkę. popchnąć dźwignię blokady do środka i podnieść 
ją, by wyjąć środkową miotełkę. Chwycić środkową szczotkę do zamiatania i podnieść 
ją, by wyjąć środkową miotełkę. Do czyszczenia części użyć szczotki do czyszczenia 
i regularnie usuwać włosy i plątania ze szczotki do zamiatania.

PL
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Aby wyczyścić boczną szczotkę, wyjąć ją i za pomocą szczotki do czyszczenia wyczyścić 
boczną szczotkę i splątania w szczelinie bocznej szczotki. Wymieniać boczne szczotki 
co 6 miesięcy.

PL

3.
month
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3.
month

* *

Wymieniać boczne szczotki co 6 miesięcy. 
Wyrzucić stare szczotki i wymienić je na nowe. Przykręcić nowe szczotki do robota. PL

*
NEW

*
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Wyczyść koła robota raz w tygodniu, by usunąć zaplątane włosy i włókna. Aby wyjąć
przednie koło, użyj narzędzia z zestawu.PL

3.
month
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3.
month

Anti-fall sensor

Light-transmitting plate

Zaleca się, by po czyszczeniu, wytrzeć suchą, bawełnianą szmatką płytę przewodzącą 
i czujnik, by zapobiec nagromadzeniu kurzu, który może wpłynąć na skuteczność 
produktu.

PL
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3.
month

Element składowy Czyszczenie pojemnika Wymiana pojemnika

Pojemnik na kurz Po każdym użyciu Nie dotyczy

Filtr Raz w tygodniu Dwa razy w roku

Szczotka Raz w tygodniu Jeśli jest to konieczne

Podstawka do 
ładowania Raz w tygodniu Nie dotyczy

Czujniki upadku Raz w tygodniu Nie dotyczy

Przednie koło Raz w tygodniu Nie dotyczy

Głowice szczotek Raz w miesiącu  Dwa razy w roku
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year

NEW

Co 6 miesięcy wymienić filtr drobnych pyłów i filtr piankowy na nowe, by zachować
optymalną.PL

3.
month
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Nie wyrzucaj robota do kosza.
Zawsze noś rękawice i ochronę.PL

4.
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1
2

3

OFF

4.

Uwaga: Wyłącz robota zanim wyjmiesz baterie. Obróć robot do góry nogami, by 
uzyskać dostęp do szczeliny baterii. Wyjąć baterię wciskając zatrzaski szczeliny baterii 
i wyciągnąć baterię. Odłącz baterie od robota. Wymień baterie i robota.

PL
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5.

40°C - 104°F

0°C - 32°F
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5.

Aby przedłużyć okres żywotności baterii, zawsze odstawiać robot na stacji ładującej, 
gdy go nie używasz.
Jeśli robot jest przechowywany na stacji dokującej, upewnić się, że jest on wyłączony 
a  bateria całkowicie naładowana. Robota przechowywać w chłodnym i suchym 
miejscu. Robota należy ładować co 3 miesiące, jeśli nie jest używany.

PL
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5.

 PROBLEM Z URZĄDZENIEM ?
W zależności od modelu:

•  Podstawa do ładowania nagrzewa się:
4  Jest to zjawisko całkowicie normalne. Odkurzacz może pozostać włączony do podstawy do 

ładowania stale, nie stanowi to żadnego zagrożenia.
•  Podstawa do ładowania jest podłączona, lecz urządzenie nie ładuje się:

- Podstawa do ładowania jest źle podłączona do urządzenia lub jest wadliwa.
4  Należy sprawdzić, czy podstawa do ładowania jest prawidłowo podłączona i skontaktować się z 

autoryzowanym centrum serwisowym, aby wymienić podstawę do ładowania.
• Urządzenie wyłącza się w czasie pracy:

- Urządzenie może być przegrzane.
4  Należy wyłączyć urządzenie i pozostawić je do ochłodzenia przez minimum 1 godzinę.
4  W przypadku powtarzającego się przegrzewania zwrócić się do autoryzowanego centrum 

serwisowego.
• Urządzenie wyłączyło się po tym, jak lampka kontrolna ładowania zaczęła migać:

- Urządzenie jest rozładowane.
4  Należy naładować odkurzacz.

• Elektroszczotka działa mniej skutecznie lub wydaje nietypowe odgłosy.
- Szczotka obrotowa lub łącznik elastyczny są zatkane.
4  Wyłączyć urządzenie i oczyścić je.

- Szczotka jest zużyta.
4  Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby wymienić szczotkę.

- Pas napędowy jest zużyty.
4  Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby wymienić pas napędowy.

• Elektroszczotka wyłącza się w trakcie odkurzania:
- Włączyło sie zabezpieczenie.
4  Należy wyłączyć odkurzacz. Sprawdzić, czy nie ma elementów, które przeszkadzałyby w obracaniu się 

szczotki. Gdyby tak było, usunąć blokujący szczotkę element, wyczyścić elektroszczotkę i ponownie 
włączyć odkurzacz.

• Odkurzacz słabiej odkurza, hałasuje, świszczy:
- Kanał zasysania jest częściowo zatkany.
4  Należy odetkać kanał.

- Pojemnik na kurz jest pełny.
4  Należy opróżnić go i umyć.

- Pojemnik na kurz jest nieprawidłowo założony.
4  Należy założyć go prawidłowo.

- Głowica ssąca jest brudna.
4  Należy zdjąć elektroszczotkę i wyczyścić ją.

- Filtr piankowy zabezpieczający silnik jest zatkany. 
4  Oczyścić go.

PL
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5.

RG74XX
Nr seryjny: Błąd Opis błędu

1 Błąd lewego koła
Lewe koło nie działa, przeciążenie w lewym kole.
Wskaźnik MOCY miga dwukrotnie i rozlega się jeden sy-
gnał dźwiękowy. 

2 Błąd prawego koła
Prawe koło nie działa, przeciążenie w prawym kole.
Wskaźnik MOCY miga trzykrotnie i rozlega się jeden sygnał 
dźwiękowy. 

3 Błąd podnoszenia 
robota

Robot jest podniesiony dłużej niż 1 sekunda.
Wskaźnik MOCY miga czterokrotnie i rozlega się jeden 
sygnał dźwiękowy. 

4 Błąd przedniego koła
Przednie koło nie działa, jest zablokowane.
Wskaźnik MOCY miga pięciokrotnie i rozlega się jeden 
sygnał dźwiękowy. 

5 Błąd czujnika spadku
Czujniki spadku nie działają.
Wskaźnik MOCY miga sześciokrotnie i rozlega się jeden 
sygnał dźwiękowy. 

6 Błąd niskiego poziomu 
baterii

MOC będzie niewystarczająca.
Wskaźnik MOCY miga siedmiokrotnie i rozlega się jeden 
sygnał dźwiękowy. 

7 Błąd przedniego zder-
zaka

Włączniklewej lub prawej strony zderzaka nie jest pr-
zywrócony.
Wskaźnik MOCY miga ośmiokrotnie i rozlega się jeden 
sygnał dźwiękowy. 

8 Błąd  środkowej 
szczotki

Główna szczotka nie działa, przeciążenie.
Wskaźnik DOKOWANIA miga dwukrotnie i rozlega się 
jeden sygnał dźwiękowy.

9 Błąd  bocznej szczotki
Boczna szczotka nie działa, przeciążenie.
Wskaźnik DOKOWANIA miga trzykrotnie i rozlega się jeden 
sygnał dźwiękowy.

10 Błąd czujnika ściany
Błąd czujnika ściany.
Wskaźnik DOKOWANIA miga czterokrotnie i rozlega się 
jeden sygnał dźwiękowy.

11 Błąd silnika wenty-
latora

Silnik wentylatora nie działa, przeciążenie.
Wskaźnik DOKOWANIA miga pięciokrotnie i rozlega się 
jeden sygnał dźwiękowy.

12 Błąd brak kosza
Brak kosza.
Wskaźnik DOKOWANIA miga sześciokrotnie i rozlega się 
jeden sygnał dźwiękowy.

13 Błąd ładowania
Robot nie jest poprawnie podłączony do stacji dokującej.
Wskaźnik DOKOWANIA miga siedmiokrotnie i rozlega się 
jeden sygnał dźwiękowy.

Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi.
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