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1x Robot 1x Stacja ładująca 1x Adapter zasilający

1. Wyjmij z opakowania następujące pozycje

2. Podłącz stacje ładującą do sieci elektrycznej

Podłącz adapter zasilający do tylnej 
części stacji ładującej.

3.Podłącz adapter zasilający do sieci elektrycznej.2.

1.

＞0.5m

＞0.5m ＞1m

*Informacja: Upewnij się, że po obu stronach stacji ładującej znajduje się wolna przestrzeń 
0,5 metra, a przed nią 1 metr. 

Podłącz adapter zasilający 
do sieci elektrycznej.
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3. Postaw robota w pozycji pionowej

Chwyć robota i otocz spodnią 
częścią w dół. 

Robot jest podparty za pomocą nóg.2.1.

4. Włącz robota włącznikiem głównym

Włącz robota włącznikiem głównym znajdującym 
się na spodniej części urządzenia.

1.

Power on
Power off

Połóż robota na ziemie i połóż go na 
stacji ładującej.

2.

CLEAN
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6. Wprowadź robotowi zadanie

5. Pobieranie aplikacji i konfiguracja sieci

2.1.Znajdź aplikacja "Symbo Home Orange" w 
App Store lub Android Google Play i ściągnij ją.

Podaj hasło do sieci Wi-Fi.

5.Ustaw sieć.

Ustaw sieć. 

3. 4.Połącz urządzenie Hotspot

CLEAN

Lub naciśnij przycisk "START" bezpośrednio 
w aplikacji w celu rozpoczęcia czyszczenia.

1.Naciśnij przycisk "CLEAN" w celu rozpoczęcia

czyszczenia.

·Instrukcja szybkiego uruchomienia może zostać zmieniona bez wcześniejszego ostrzeżenia. 

Otwórz w telefonie „Ustawienia Wi-Fi” i wybierz 
połączenie sieciowe „SYMBO LASERBOT 750". 

Włącz aplikację "Symbo Home Orange" na swoim 
telefonie komórkowym.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "CLEAN" przez 
okres 5 sekund w celu włączenia trybu ustawiania 
sieci.

XXXXXX 

Password

start

CLEAN

*Informacja: Urządzenie aktualnie nie obsługuje sieci Wi-Fi na frekwencji 5.8 GHz.
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iOS

4.Połącz urządzenie Hotspot

Select the device

Cancell configuration Refresh the list

SYMBO LASERBOT 750Select the device

Cancell configuration Refresh the list
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Przed rozpoczęciem czyszczenia usuń z podłogi wszystkie kable. Jeśli 
robot mopuje, nie wchodź w jego obszar czyszczenia. 

Android

2.
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