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PL Odkurzacz automatyczny 
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.
 ■ Z niniejszego odkurzacza automatycznego mogą korzystać dzieci w wieku 
od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych 
i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi 
sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z odkurzacza 
automatycznego w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego 
niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić odkurzaczem 
automatycznym. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, 
nad którymi nie jest sprawowany nadzór. 

 ■ Niniejszy odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do użytku 
w gospodarstwie domowym. Nie korzystaj z niego w pomieszczaniach z dużą 
wilgotnością, jakimi są na przykład pralnie, w środowisku przemysłowym 
albo na zewnątrz.

 ■ Odkurzacz automatyczny można użyć do sprzątania różnych typów twardych 
podłóg i dywanów z niskim włosem. Nie używaj go do odkurzania dywanów 
z długim włosem.

 ■ Podczas sprzątania dywanów nie używaj mopa ani bocznych szczotek 
obrotowych.

 ■ Odkurzacza automatycznego nie narażaj na bezpośrednie promieniowanie 
słoneczne ani nie umieszczaj go w pobliżu otwartego płomienia lub urządzeń, 
które są źródłem ciepła.

 ■ Odkurzacz automatyczny używaj wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami 
dostarczanymi razem z nim.

Ostrzeżenie:
Akumulator odkurzacza automatycznego można ładować tylko przy 
pomocy dostarczanego przetwornika napięcia typu T-ZC11.1 i  stacji 
ładującej typu T-ZC11.2.

Do podłączenia stacji ładującej do gniazdka sieciowego wolno używać 
wyłącznie oryginalnego przetwornika napięcia, który jest częścią 
akcesoriów odkurzacza automatycznego.
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 ■ Przed podłączeniem przetwornika napięcia do gniazdka sieciowego upewnij 
się, że napięcie podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym 
w gniazdku. 

 ■ Stację ładującą umieść najlepiej przy ścianie tak, aby w zasięgu 1,5 m 
nie znajdowały się schody albo przeszkody, które broniłyby odkurzaczu 
automatycznemu wrócić do stacji ładującej.

 ■ Nie manipuluj ze stacją ładującą, jeżeli masz mokre ręce.
 ■ Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego upewnij się, że 
w pojemniku na kurz został poprawnie zainstalowany filtr wejściowy. 

 ■ Kiedy odkurzacz automatyczny pracuje, muszą być zamknięte wszystkie 
drzwi, które prowadzą na zewnątrz, na balkon, taras itd. Z powierzchni 
podłogowych muszą zostać usunięte ubrania, papier, zabawki, kruche 
przedmioty, przewody zasilające i inne oraz wszystkie pozostałe przedmioty, 
które mógłby odkurzacz nassać albo zaczepić. Zasłony i  firanki, które 
sięgają aż do podłogi, podnieś, by nie zostały zaczepione przez odkurzacz. 
W pomieszczeniach, w których zainstalowane są gniazdka podłogowe, 
można korzystać z odkurzacza automatycznego tylko w przypadku, kiedy 
wieka gniazdek podłogowych są zamknięte. 

 ■ Kiedy odkurzacz automatyczny pracuje, uważaj na dzieci i zwierzęta domowe. 
 ■ Dbaj o to, by podczas pracy odkurzacza automatycznego nie były blokowane 
otwory wylotu powietrza lub otwór ssący. 

 ■ Odkurzacza automatycznego nie stosuj do odkurzania:
 –  zapalonych papierosów, palących się albo palnych przedmiotów, zapałek 

lub rozpalonego popiołu; 
 – oleju, wody i innych cieczy; 
 – ostrych przedmiotów, jakimi są np. czerepy, igły, szpilki itp.;
 – mąki, tynku i innych materiałów budowlanych;
 – ekskrementów zwierzęcych;
 –  większych kawałków papieru albo torebek plastikowych, które mogą lekko 

zablokować otwór ssący. 
 ■ Przed każdym czyszczeniem odłącz stację ładującą od gniazdka sieciowego, 
a przełącznik, który umieszczony jest na dole odkurzacza automatycznego, 
przełącz do pozycji 0 (wyłączone). Odkurzacza automatycznego, przetwornika 
napięcia ani stacji ładującej nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy, nie myj 
go pod bieżącą wodą anie nie spryskuj go wodą. 
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 ■ Na odkurzaczu automatycznym nie kładź żadnych przedmiotów ani nie 
stawaj na nim ani nie siadaj na nim. W przeciwnym wypadku może dojść 
do jego uszkodzenia. 

 ■ Zadbaj o to, żeby przewód zasilający przetwornika napięcia nie dotykał 
gorącej powierzchni. 

 ■ Jeżeli przewód zasilający przetwornik napięcia jest uszkodzony, musi zostać 
wymieniony przez technika serwisowego lub przez w podobny sposób 
wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji.

 ■ Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystał z odkurzacza automatycznego, 
wyjmij z niego akumulator. Przed wyjęciem akumulatora trzeba zapewnić, 
by przełącznik na dole odkurzacza ustawiony był w pozycji 0 (wyłączone). 

 ■ Akumulatora ani baterii nigdy nie demontuj, nie rób zwarcia ani nie wrzucaj 
je do ognia.

 ■ Nie używaj odkurzacza automatycznego, jeśli nie działa on prawidłowo, został 
uszkodzony lub zanurzony w wodzie. By uniknąć powstania niebezpiecznej 
sytuacji, nie naprawiaj ani nie przerabiaj sam odkurzacza. Wszelkie naprawy 
należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Otwierając odkurzacz 
w okresie gwarancyjnym ryzykujesz utratę gwarancji.
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PL
Odkurzacz 
automatyczny 
Instrukcja obsługi

 ■ Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą 
instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy 
korzystać z  urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w  instrukcji użytkowania. 
Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości. 

 ■ Minimalnie w  czasie trwania roszczeń z  wadliwej realizacji, ewent. ustawowej 
gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, 
materiał opakowania, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności 
sprzedającego lub kartę gwarancji. W  razie transportu zalecamy zapakować 
urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
A1 Wieko przestrzeni do umieszczenia 

pojemnika na kurz
A2 Pierwszy mikrofiltr wlotowy
A3 Drugi mikrofiltr wlotowy
A4 Pojemnik na kurz
A5 Wieko pojemnika na kurz
A6 Uchylna rękojeść pojemnika na 

kurz
A7 Przycisk do otwarcia wieka 

przestrzeni do umieszczenia 
pojemnika na kurz

A8 Odbiornik sygnału podczerwieni
A9 Przycisk sterujący z wskaźnikiem 

LED
A10 Zderzak
A11 Czujniki przednie
A12 Otwory wentylacyjne
A13 Zdejmowana głowica mopa
A14 Otwór ssący
A15 Lewe kółko silnikowe
A16 Klamra do zabezpieczenia 

i zluzowania centralnej szczotki 
obrotowej

A17 Wyjmowana centralna szczotka 
obrotowa

A18 Zdejmowana boczna szczotka 
obrotowa

A19 Złącze z osłoną
 przeznaczone do celów 

serwisowych.
A20 Przełącznik 0/I (włączone/

wyłączone)
 służy do wyłączenia i włączenia 

zasilania odkurzacza 
automatycznego.

A21 Prawe kółko silnikowe
A22 Szpachelka gumowa
A23 Zdejmowana boczna szczotka 

obrotowa
A24 Pokrywa pojemnika do 

umieszczenia akumulatora
A25 Przednie kółko obrotowe
A26 Styki ładujące 
A27 Czujniki dolne

WYKAZ AKCESORIÓW
B1 Stacja ładująca
B2 Przetwornik napięcia
B3 Akumulator
B4 Pilot zdalnego sterowania
B5 Boczne szczotki obrotowe (4 szt.)
B6 Głowica mopa
B7 Nasadka tekstylna mopa

B8 Śruby do przymocowania 
bocznych szczotek obrotowych 
(2 szt.)

B9 Bateria typu LR03/AAA (2 szt.)
B10 Klucz imbus skombinowany ze 

śrubokrętem krzyżakowym

OPIS STACJI ŁADUJĄCEJ
C1 Kontrolka świetlna
 sygnalizuje podłączenie stacji 

ładującej do gniazdka sieciowego. 
C2 Gniazdko do podłączenia 

złącza przewodu zasilającego 
przetwornika napięcia

C3 Nadajnik nawigacyjnego sygnału 
podczerwieni

C4 Nadajnik antykolizyjnego sygnału 
podczerwieni

C5 Styki ładujące

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
D1 Wyświetlacz LCD
D2 Wyświetlanie czasu
D3 Wskaźnik ustawienia 

funkcji powtarzanego trybu 
automatycznego sprzątania

D4 Liczba cykli automatycznego 
sprzątania

D5 Wskaźnik ustawienia trybu 
automatycznego sprzątania

D6 Wskaźnik ustawienia trybu 
sprzątania wzdłuż ścian

D7 Przycisk 
D8 Kierunkowy przycisk do przodu▲ 
D9 Kierunkowy przycisk w lewo ◄
D10 Przycisk do wyboru trybu
D11 Przycisk do ustawienia albo 

anulowania funkcji powtarzania 
sprzątania automatycznego

D12  Przycisk do ustawienia aktualnego 
czasu

D13 Wskaźnik ustawienia trybu 
planowanego sprzątania

D14 Wskaźnika stanu naładowania 
akumulatora

D15 Wskaźnik trybu powrotu do stacji 
ładującej i trybu ładowania

D16 Wskaźnik ustawienia trybu 
sprzątania w spirali 

D17 Przycisk  
D18 Kierunkowy przycisk w prawo►
D19 Przycisk do ustawienia albo 

anulowania funkcji powtarzania 
sprzątania planowanego

WŁAŚCIWOŚCI ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
 ■ Odkurzacz automatyczny można użyć do sprzątania wszystkich typów 

twardych podłóg, jakimi są podłogi drewniane albo laminatowe, posadzka, 
winyl itp., oraz dywanów z niskim włosem. W trybie automatycznego sprzątania 
odkurzacz automatyczny efektywnie kombinuje różne drogi, w celu osiągnięcia 
optymalnego sprzątania całej powierzchni podłogowej.

 ■ Otwór ssący A14 jest wyposażony w szczotkę obrotową A17, która efektywnie 
usuwa włosy zwierzęce itp. Dwie boczne szczotki obrotowe A18 i A23 wymiatają 
nieczystości z trudno dostępnych miejsc wzdłuż ścian i mebli oraz z naroży. 

 ■ Gumowe kółka silnikowe A15 i  A21 chronią poszczególne podłogi przed 
zarysowaniem i  potrafią pokonać przejściowe listwy podłogowe do wysokości 
nawet 1,5 cm. Czujniki podczerwieni A11 w przednim zderzaku A10 zapobiegają 
kolizji odkurzacza automatycznego z przeszkodami. Bezpieczną pracę odkurzacza 
w  pomieszczeniach, w  których znajdują się schody, umożliwiają dolne czujniki 
przeciw upadkowi odkurzacza ze schodów A27.

 ■ Jeżeli podczas pracy spadnie napięcie akumulatora B3 poniżej pewnej granicy, 
odkurzacz automatyczny wyszuka stację ładującą B1 i  zaparkuje w  niej, by 
naładować się do dalszej pracy.

 ■ Do wygodnej obsługi służy pilot zdalnego sterowania B4, który umożliwia 
ustawić tryb pracy, liczbę cykli automatycznych sprzątania, zaplanować czas 
sprzątania albo wyszukać odkurzacz przy pomocy sygnału akustycznego.

OPIS TRYBÓW PRACY

TRYB SPRZĄTANIA AUTOMATYCZNEGO
 ■ Odkurzacz automatyczny efektywnie kombinuje różne drogi, patrz rysunek E1, 

do osiągnięcia optymalnego sprzątania całej powierzchni podłogowej. 

TRYB SPRZĄTANIA WZDŁUŻ ŚCIAN
 ■ Odkurzacz automatyczny porusza się po obwodzie pomieszczenia, patrz rysunek 

E2, a  silnikowe boczne szczotki obrotowe A18 i  A23 skutecznie wymiatają 
nieczystości z  przestrzeni wokół ścian, mebli i  naroży, w  celu zapewnienia 
doskonałego sprzątania. 

TRYB SPRZĄTANIA W SPIRALI
 ■ Odkurzacz automatyczny wykonuje ruch w  spirali do sprzątania miejsca 

o podwyższonej koncentracji zanieczyszczeń, patrz rysunek E3.

TRYB POWROTU DO STACJI ŁADUJĄCEJ I ŁADOWANIE
 ■ Do trybu powrotu do stacji ładującej B1 odkurzacz automatyczny przełączy się 

automatycznie, kiedy tylko podczas pracy stwierdzi niskie napięcia akumulatora 
B3.

 ■ W tym trybie odkurzacz automatyczny szuka drogi do stacji ładującej B1 patrz 
rysunek E4 i  zaparkuje, by akumulator B3 ponownie się naładował. Jeżeli nie 
będzie pomyślny, spróbuje kolejny raz, dopóki pomyślnie nie zaparkuje. Kiedy 
pomyślnie zaparkuje, ruszy cykl ładowania.

 ■ Dbaj o  to, by stacja ładująca B1 była umieszczona zgodnie z  instrukcjami 
podanymi w  rozdziale Umieszczenie i  obsługa stacji ładującej. W  przeciwnym 
razie nie musi dojść do pomyślnego zaparkowania odkurzacza.

MONTAŻ I UŻYCIE BOCZNYCH SZCZOTEK OBROTOWYCH
 ■ Odkurzacz automatyczny odwróć stroną dolną do góry. Przygotuj boczne 

szczotki obrotowe B5 (2 szt.), śruby B8 (2 szt.) i klucz  imbus B10. Przy pomocy 
śrub B8 i  klucza  imbusowego B10 przymocuj szczotki obrotowe B5 w  miejsca 
oznakowane na rysunku F. Odkurzacz automatyczny odwróć z  powrotem do 
pozycji roboczej.

 ■ Boczne szczotki obrotowe A18 i A23 są przeznaczone do gładkich powierzchni 
podłogowych i zapewniają efektywne sprzątanie w narożach i wzdłuż ścian oraz 
mebli. 

 ■ Jeżeli będziesz używał odkurzacza automatycznego do sprzątania pomieszczenia, 
w których znajdują się dywany, zdemontuj boczne szczotki obrotowe A18 i A23 . 
Podczas demontażu postępuj w odwrotnej kolejności.

PRZYMOCOWANIE MOPA I JEGO UŻYCIE
 ■ Odkurzacz automatyczny odwróć stroną dolną do góry. Nasadkę tekstylną 

B7 przymocuj do głowicy mopa B6 przy pomocy rzepu i  zmontowany  mop 
przymocuj do odkurzacza automatycznego według rysunku G. Odkurzacz 
odwróć z powrotem do pozycji roboczej. 

 ■ Używaj wyłącznie mopa przeznaczonego do tego typu odkurzacza 
automatycznego. Głowicy mopa B6 nie używaj bez nasadki tekstylnej B7. 

 ■ Mop to funkcja dodatkowa odkurzacza automatycznego i jest przeznaczony do 
sprzątania gładkich twardych powierzchni podłogowych. Suchego mopa użyć do 
ścierania kurzu z podłogi. Zwilżonego mopa można użyć do wycierania. 

 ■ Mop nie jest przeznaczony do sprzątania dywanów. Demontaż mopa wykonaj 
w odwrotnej kolejności.
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WKŁADANIE I  WYMIANA BATERII W  PILOCIE ZDALNEGO 
STEROWANIA
 ■ Zluzuj zapadkę w  dolnej części zdejmowanej pokrywy pojemnika do 

umieszczenia baterii i zdejmij pokrywę, patrz rysunek H1 i H2. 
 ■ Do pilota zdalnego sterowania B4 włóż 2 szt. baterii B9 typu LR03/AAA (2× 1,5 V). 

Podczas wkładania baterii zadbaj o  poprawną biegunowość, która podana jest 
w środku pojemnika do baterii. Zamknij pokrywę, patrz rysunek H3.

 ■ Jeżeli baterie są wyładowane zastąp je nowymi. Nie kombinuj różnego typu 
baterii albo starych baterii z nowymi. 

 ■ Zasięg pilota zdalnego sterowania B4 wynosi ok. 6 m.

WKŁADANIE I WYJMOWANIE AKUMULATORA
 ■ Przed pierwszym użyciem trzeba do odkurzacza elektrycznego zainstalować 

akumulator Li-Ion B3 (14,4 V , 2850 mAh), który jest częścią dostarczanych 
akcesoriów. Używaj wyłącznie oryginalnego typu akumulatora.

 ■ Odkurzacz automatyczny odwróć stroną dolną do góry. Upewnij się, że 
przełącznik A20 jest ustawiony w pozycji 0 (wyłączone). Z pokrywy A24 odśrubuj 
śruby i pokrywę A24 zdejmij, patrz rysunek I.

 ■ Złącze znajdujące się w  pojemniku do umieszczenia akumulatora, podłącz do 
akumulatora B3, patrz rysunek J. Podłączenie akumulatora B3 można wykonać 
tylko w jednym kierunku. Akumulator B3 włóż do pojemnika i pojemnik zamknij 
pokrywą A24. W  części przedniej A24 umieszczone są zapadki, które muszą 
najpierw wpaść do rowków w  pojemniku do umieszczenia akumulatorów, 
a  dopiero potem można pokrywę A24 przechylić i  przymocować przez 
zaśrubowanie śrub. Po przymocowaniu pokrywy A24 odwróć odkurzacz 
automatyczny z powrotem do pozycji roboczej.

 ■ Wyjęcie akumulatora B3 wykonasz w  odwrotny sposób. Przed wyjęciem 
akumulatora B3 upewnij się, że przełącznik A20 ustawiony jest w  pozycji 0 
(wyłączone).

 ■ Jeżeli nie będziesz korzystał z  odkurzacza automatycznego przez dłuższy czas, 
wyjmij z niego akumulator B3 i przechowuj go w suchym, czystym i chłodnym 
miejscu poza zasięgiem dzieci. 

UMIESZCZENIE I OBSŁUGA STACJI ŁADUJĄCEJ
 ■ Stację ładującą B1 umieść przy ścianie na twardej, poziomej i suchej powierzchni 

w zasięgu gniazdka sieciowego. Dbaj o to, aby w zasięgu 1,5 m nie znajdowały 
się schody albo przeszkody, które broniłyby odkurzaczu automatycznemu 
wyszukiwać stację ładującą B1 i pomyślnie zaparkować.

 ■ Do gniazdka C2 stacji ładującej B1 podłącz złącze przewodu zasilającego 
przetwornika napięcia B2 i  widelec przewodu zasilającego wsuń do gniazdka 
sieciowego.

 ■ Po podłączeniu do gniazdka sieciowego zapali się kontrolka C1 sygnalizująca 
podłączenie stacji ładującej B1 do źródła energie.

 ■ Kiedy odkurzacz automatyczny podczas pracy stwierdzi niskie napięcie 
akumulatora B3, zacznie automatycznie wyszukiwać stację ładującą B1. Aby 
odkurzacz automatyczny mógł znaleźć stację ładującą B1 i  zaparkować w  niej, 
potrzebuje wyszukać sygnał podczerwieni nadawany przez stację ładującą B1. 
Z tego powodu zalecamy zostawić stację ładującą B1 stale podłączoną do źródła 
energii. Po zaparkowaniu odkurzacza automatycznego w stacji ładującej B1 ruszy 
cykl ładowania i stacja ładująca B1 przestanie nadawać sygnał podczerwieni.

 ■ Jeżeli nie będziesz korzystał z stacji ładującej B1 odłącz ją od gniazdka sieciowego 
i umieść w suchym, czystym i chłodnym miejscu.

ŁADOWANIE AKUMULATORA
 ■ Do ładowania akumulatora B3 trzeba zaparkować odkurzacz automatyczny 

w stacji ładującej B1. To możesz wykonać ręcznie albo możesz zostawić odkurzacz 
automatyczny zaparkować automatycznie. 

 ■ Upewnij się, że stacja ładująca B1 podłączona jest do gniazdka sieciowego. To 
sygnalizowane jest zapaleniem kontrolki C1. Przełącznik A20 w  części dolnej 
odkurzacza automatycznego ustaw w pozycji I (włączone).

 ■ Do ręcznego zaparkowania umieść odkurzacz automatyczny w stacji ładującej B1 
tak, by złączyły się styki ładujące A26 w części dolnej odkurzacza automatycznego 
ze stykami ładującymi C5 stacji ładującej B1. Po połączeniu styków ruszy proces 
ładowania. Wskaźnik LED przycisku sterującego A9 miga powoli na czerwono.

 ■ Do automatycznego zaparkowania w stacji ładującej B1 ustaw tryb powrotu do 
stacji ładującej przy pomocy przycisku D10 na pilocie zdalnego sterowania B4. Po 
odbiorze sygnału pilota zdalnego sterowania B4 wyśle odkurzacz automatyczny 
sygnał akustyczny i automatycznie rozpocznie wyszukiwanie stacji ładującej B1. 

 ■ Odkurzacz automatyczny rozpocznie również sam, wyszukiwanie stacji ładującej 
B1, kiedy podczas pracy spadnie napięcie akumulatora B3 pod pewną granicę.

 ■ Podczas powrotu odkurzacza do stacji ładującej B1 świeci się wskaźnik LED 
przycisku sterującego A9 na czerwono. Do nawigacji i pomyślnego zaparkowania 
odkurzacza automatycznego służą nawigacyjne i  antykolizyjne sygnały 
podczerwieni nadawane przez stację ładującą B1.

 ■ Kiedy tylko odkurzacz automatyczny wyszuka stację ładującą B1 i  uda mu 
się zaparkować, rozpocznie proces ładowania. Nadajnik nawigacyjnego 
i  antykolizyjnego sygnału podczerwieni C3 i  C4 przestanie nadawać sygnał. 
Wskaźnik LED przycisku sterującego A9 miga powoli na czerwono. 

 ■ Kiedy tylko dojdzie do pełnego naładowania akumulatora B3, proces ładowania 
zostanie automatycznie zakończony. Wskaźnik LED przycisku sterującego A9 
miga powoli na zielono. 

 ■ Pełne naładowanie trwa około 3 do 5 godzin. Rzeczywisty stan ładowania zależny 
jest od stanu akumulatora B3. Pełne naładowanie akumulatora B3 zapewni do 80 
min pracy. Przed pierwszym użyciem zostaw akumulator B3 w pełni naładować.

 ■ Jeżeli dojdzie do przerwania połączenia styków ładujących podczas cyklu 
ładującego, odkurzacz automatyczny oddali się od stacji ładującej B1 i sam w niej 
z powrotem zaparkuje w celu wznowienia procesu ładowania, o ile mu w tym nie 
zabraniają przeszkody.

 ■ Jeżeli dojdzie do przerwy w  dostawie energii elektrycznej, cykl ładowania 
zostanie przerwany i kontynuowany będzie po wznowieniu dostawy energii.

 ■ Jeżeli dojdzie do przekroczenia maksymalnego prądu ładowania, stacja ładująca 
B1 automatycznie przerwie cykl ładowania.

 ■ Awaria stacji ładującej B1 jest sygnalizowana szybko migającą kontrolką świetlną 
C1.

TROSKA O AKUMULATOR 
 ■ Zalecamy nie przerywać cyklu ładowania i  utrzymywać akumulator B3 

w naładowanym stanie. 
 ■ Odkurzacza automatycznego nie zostawiaj stać przez zbyt długi czas w  pełni 

naładowanego albo wyładowanego.
 ■ Akumulator, który przez dłuższy czas znajduje się w pełni wyładowanym stanie, 

może się sam wyładować poniżej dopuszczalnej wartości i w ten sposób może 
dojść do jego niezwrotnego uszkodzenia.

WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
 ■ Ustawieniem przełącznika A20 w  pozycji I  (włączone) włączysz zasilanie 

odkurzacza automatycznego. Jeżeli odkurzacz automatyczny umieszczony jest 
poza stacją ładującą B1, po ustawieniu przełącznika A20 w pozycji I (włączone) 
przełączy się do trybu gotowości. Jeżeli odkurzacz automatyczny zaparkowany 
jest w stacji ładującej B1, po ustawieniu przełącznika A20 w pozycji I (włączone) 
automatycznie ruszy proces ładowania. 

 ■ Ustawieniem przełącznika A20 w  pozycji 0  (wyłączone) wyłączysz zasilanie 
odkurzacza automatycznego. Wskaźnik LED przycisku sterującego A9 zgaśnie. 
W  wyłączonym stanie nie można odkurzacza sterować przyciskiem sterującym 
A9 ani pilotem zdalnego sterowania B4. 

TRYB GOTOWOŚCI I TRYB SNU 
 ■ W trybie gotowości świeci się wskaźnik LED przycisku sterującego A9 na zielono. 

Po jednej minucie nieczynności zabrzmi sygnalizacja akustyczna i  odkurzacz 
automatyczny przejdzie do trybu snu.

 ■ W  trybie snu wskaźnik LED przycisku sterującego A9 miga krótko na zielono 
w 5-sekundowych odstępach czasu. Do obudzenia odkurzacza automatycznego 
z  trybu snu do trybu gotowości wciśnij raz przycisk sterujący A9. Zabrzmi 
sygnalizacja akustyczny i  wskaźnik  LED przycisku sterującego A9 zapali się na 
zielono.

UŻYCIE PRZYCISKU STERUJĄCEGO
 ■ Przycisk sterujący A9 służy do budzenia odkurzacza automatycznego z  trybu 

snu, do uruchomienia odkurzacza automatycznego do trybu sprzątania 
automatycznego i do zatrzymania pracy.

 ■ Do obudzenia odkurzacza automatycznego z  trybu snu do trybu gotowości 
wciśnij raz przycisk sterujący A9. Obudzeniu z trybu snu towarzyszy sygnalizacja 
akustyczna.

 ■ Do uruchomienia odkurzacza automatycznego z  trybu gotowości albo z  trybu 
ładowania wciśnij raz przycisk sterujący A9. Odkurzacz automatyczny rozpocznie 
sprzątanie automatyczne.

 ■ Do zatrzymania pracy wciśnij raz przycisk sterujący A9. Zabrzmi sygnalizacja 
akustyczna i odkurzacz automatyczny się przełączy do trybu gotowości. Po jednej 
minucie nieczynności ponownie zabrzmi sygnalizacja akustyczna i  odkurzacz 
automatyczny przejdzie do trybu snu. 

OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
 ■ Zasięg pilota zdalnego sterowania B4 wynosi 6 m. Jeżeli odkurzacz znajduje się 

poza zasięgiem sygnału, nie dojdzie do transmisji.

PRZYCISK 
 ■ Przycisk D7 służy do uruchomienia odkurzacza automatycznego do trybu 

sprzątania automatycznego i do zatrzymania pracy.
 ■ Do uruchomienia odkurzacza automatycznego wciśnij raz przycisk D7. Odkurzacz 

automatyczny przejdzie do trybu sprzątania automatycznego.
 ■ Do zatrzymania pracy wciśnij raz przycisk D7. Zabrzmi sygnalizacja akustyczna 

i  odkurzacz automatyczny się przełączy do trybu gotowości. Po jednej 
minucie nieczynności ponownie zabrzmi sygnalizacja akustyczna i  odkurzacz 
automatyczny przejdzie do trybu snu. 

PRZYCISK 
 ■ Po wciśnięciu przycisku D17 wyśle odkurzacz automatyczny sygnał akustyczny. 

Funkcji tej można użyć, kiedy na przykład potrzebujesz stwierdzić, w  którym 
z pokoi odkurzacz automatyczny właśnie się znajduje. Po zluzowaniu przycisku 
D17 przestanie odkurzacz automatyczny nadawać sygnał akustyczny.
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PRZYCISK DO WYBORU TRYBU 
 ■ Przycisk D10 pozwala ustawić tryb sprzątania automatycznego, sprzątania 

wzdłuż ścian, w spirali albo w trybie powrotu do stacji ładującej. 
 ■ Jeżeli odkurzacz automatyczny znajduje się w trybie gotowości, w trybie snu albo 

ładowania, po wciśnięciu przycisku D10 automatycznie włączy się tryb sprzątania 
automatycznego. Kolejnym wciśnięciem przycisku D10 przełączasz się pomiędzy 
poszczególnymi trybami roboczymi w  kolejności podanej na rysunku K. 
Ustawianie trybu sygnalizowane jest wyświetleniem odpowiedniego wskaźnika 
na wyświetlaczu D1 pilota zdalnego sterowania B4.

 ■ W trybie sprzątania automatycznego, sprzątania wzdłuż ścian i we spirali świeci 
się wskaźnik LED przycisku sterującego A9 na zielono. W trybie powrotu do stacji 
ładującej świeci się wskaźnik LED przycisku sterującego A9 na czerwono.

PRZYCISKI KIERUNKOWE ▲◄►
 ■ Przyciskami kierunkowymi D8, D9 i D18 można ręcznie sterować poruszaniem 

odkurzacza automatycznego po podłodze. Przy poruszaniu odkurzacza 
po podłodze jest praca silnikowych szczotek obrotowych A18 i  A23 
zsynchronizowana z  ruchem kółek silnikowych A15 i  A21. Funkcja odkurzania 
jest wyłączona.

 ■ Po krótkim wciśnięciu przycisku kierunkowego D8 przesunie się odkurzacz 
automatyczny do przodu. Do nieprzerwanego poruszania do przodu przytrzymaj 
przycisk D8 wciśnięty. Po zluzowaniu przycisku D8 poruszanie odkurzacza się 
zatrzyma.

 ■ Po krótkim wciśnięciu przycisku kierunkowego D9 odkurzacz obróci się 
w  kierunku przeciw wskazówkom zegara. Do nieprzerwanego obracania 
odkurzacza przytrzymaj przycisk D9 wciśnięty. Po zluzowaniu przycisku D9 
poruszanie odkurzacza się zatrzyma.

 ■ Po krótkim wciśnięciu przycisku kierunkowego D18 odkurzacz obróci się 
w  kierunku wskazówek zegara. Do nieprzerwanego obracania odkurzacza 
przytrzymaj przycisk D18 wciśnięty. Po zluzowaniu przycisku D18 poruszanie 
odkurzacza się zatrzyma.

 ■ Jeżeli odkurzacz automatyczny jest zaparkowany w  stacji ładującej B1, po 
wciśnięciu któregokolwiek przycisku kierunkowego odkurzacz automatyczny 
oddali się o około 80 cm od stacji ładującej B1, obróci się o 180° i przełączy do 
trybu gotowości. Kolejnym wciśnięciem przycisku kierunkowego sterujesz 
kierunkiem ruchu. 

 ■ Jeżeli odkurzacz automatyczny jest w  trybie sprzątania albo powrotu do stacji 
ładującej, po wciśnięciu któregokolwiek przycisku kierunkowego odkurzacz 
się zatrzyma i  przejdzie do trybu gotowości. Kolejnym wciśnięciem przycisku 
kierunkowego sterujesz kierunkiem ruchu. 

 ■ W  trybie sterowania ręcznego wykonuje odkurzacz automatyczny ruchy 
według przycisków kierunkowych, a  czujniki A11 i  A27 zapobiegają zderzeniu 
z przeszkodami i upadkowi ze schodów.

USTAWIENIE I ANULOWANIE FUNKCJI POWTARZANIA TRYBU SPRZĄTANIA 
AUTOMATYCZNEGO
 ■ Ta funkcja pozwala na ustawienie powtarzania trybu sprzątania automatycznego 

albo jego anulowania. Odkurzacz automatyczny wykona ustawioną liczbę 
cykli sprzątania. Po zakończeniu każdego cyklu sprzątania sam wróci do stacji 
ładującej w  celu naładowania akumulatora B3 i  kolejny cykl ładowania zawsze 
zagai po zakończeniu cyklu ładowania. Po rozpoczęciu cyklu sprzątania liczba 
powtórzeń zawsze zmniejszy się o jeden cykl.

 ■ Długim wciśnięciem przycisku D11 przełączy się do trybu ustawienia liczby 
automatycznych cykli sprzątania. Na wyświetlaczu D1 zacznie migać wskaźnik 
D3 i liczba automatycznych cykli sprzątania. Ustawienie wyjściowe wynosi 0 cykli 
sprzątania. Najwyżej ustawić można 3 powtórzenia. Jeżeli funkcja powtarzania 
trybu sprzątania automatycznego jest już ustawiona na wyświetlaczu D1 
wyświetli się liczba reszty cykli. Przyciskami kierunkowymi D9 (+) i  D18 (–) 
wybierz liczbę powtórzeń. Długim wciśnięciem D11 zapisz ustawienie. Zapisanie 
twojego ustawienia potwierdzone jest sygnałem akustycznym. 

 
Notatka: 
Tryb ustawienia liczby automatycznych cykli sprzątania zostanie 
automatycznie anulowany i  wyświetlacz D1 przełączy się do trybu 
wyświetlania czasu, jeżeli do 10  sekund nie wykonasz żadnej zmiany. 
W pamięci zostanie zapisane ostatnie ustawienie.

 ■ Jeżeli odkurzacz automatyczny zaparkowany jest w  stacji ładującej B1, a  cykl 
ładowania jest zakończony, odkurzacz automatyczny natychmiast zagai 
sprzątanie automatyczne i  liczba powtórzeń zmniejszy się o  jeden cykl. Jeżeli 
odkurzacz automatyczny znajduje się w trybie ładowania, cykl ładowania zostanie 
najpierw zakończony i dopiero potem odkurzacz zagai sprzątanie automatyczne. 

 ■ Jeżeli odkurzacz automatyczny nie jest zaparkowany w stacji ładującej B1 i  jest 
przełączony do trybu gotowości albo trybu snu, trzeba ręcznie uruchomić 
pierwszy cykl sprzątania. W ten sposób automatycznie spadnie liczba powtórzeń 
o  jeden cykl. Jeżeli przerwiesz pracę odkurzacza automatycznego i  potem 
ponownie go uruchomisz, liczba powtórzeń także zmniejszy się o jeden cykl. 

 ■ Jeżeli odkurzacz automatyczny znajduje się w trybie sprzątania automatycznego, 
najpierw dokończy go i wróci z powrotem do stacji ładującej B1. Po zakończeniu 
cyklu ładowania zagai odkurzacz automatyczny sprzątanie automatyczne i liczba 
powtórzeń zmniejszy się o jeden cykl.

 ■ Funkcję powtarzania cyklu sprzątania automatycznego anulujesz jednym 
wciśnięciem przycisku kierunkowego D8 w trybie ustawienia liczby powtórzeń. 
Wskaźnik D3 i  liczba powtórzeń zgaśnie. Odkurzacz automatyczny wyśle 
zatwierdzający sygnał akustyczny. Funkcję można również anulować ustawieniem 
liczby powtórzeń na 0 cykli albo wyłączeniem i włączeniem zasilania odkurzacza 
przy użyciu przełącznika A20. 

USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU
 ■ Długim wciśnięciem przycisku D12 przełącz się do trybu ustawienia czasu. Na 

wyświetlaczu D1 zaczną migać minuty. Przyciskami kierunkowymi D9 (+) i D18 
(–) ustaw minuty. Do szybszego ustawienia przytrzymaj przycisk wciśnięty.

 ■ Krótkim wciśnięciem przycisku D12 przełącz się do trybu ustawienia godzin. Na 
wyświetlaczu D1 zaczną migać godziny. Przyciskami kierunkowymi D9 (+) i D18 
(–) ustaw godziny. Do szybszego ustawienia przytrzymaj przycisk wciśnięty.

 ■ Długim wciśnięciem D12 zapisz aktualne ustawienie. Odkurzacz automatyczny 
zatwierdzi ustawienie sygnałem akustycznym.

 ■ Tryb ustawienia aktualnego czasu zostanie automatycznie anulowany 
i wyświetlacz D1 przełączy się do trybu wyświetlania czasu, jeżeli do 10 sekund 
nie wykonasz żadnej zmiany. Ustawienie nie zostanie zapisane w pamięci. 

USTAWIENIE I ANULOWANIE FUNKCJI SPRZĄTANIA AUTOMATYCZNEGO
 ■ Funkcja ta umożliwia wcześniej ustawić czas, kiedy odkurzacz automatyczny ma 

rozpocząć sprzątanie automatyczne.
 ■ Długim wciśnięciem przycisku D19 przełącz się do trybu ustawienia czasu 

zaplanowanego sprzątania. Na wyświetlaczu D1 zacznie migać wskaźnik D13 
i  minuty w  danych o  czasie. Przyciskami kierunkowymi D9 (+) i  D18 (–) ustaw 
minuty. Do szybszego ustawienia przytrzymaj przycisk wciśnięty.

 ■ Krótkim wciśnięciem przycisku D19 przełącz się do trybu ustawienia godzin. Na 
wyświetlaczu D1 zaczną migać godziny. Przyciskami kierunkowymi D9 (+) i D18 
(–) ustaw godziny. Do szybszego ustawienia przytrzymaj przycisk wciśnięty.

 ■ Długim wciśnięciem D19 zapisz ustawienie. Odkurzacz automatyczny zatwierdzi 
ustawienie sygnałem akustycznym. Wyświetlacz D1 przełączy się po 5 sekundach 
do trybu wyświetlania aktualnego czasu. Po kolejnych 30 sekundach przejdzie 
pilot zdalnego sterowania B4 do trybu snu. 

 ■ Krótkim wciśnięciem przycisku D19 obudzisz pilota zdalnego sterowania 
B4 z  trybu snu. Kolejnym wciśnięciem przycisku D19 wyświetlisz czas 
zaplanowanego sprzątania. Po 5 sekundach wyświetlacz D1 przełączy się 
z  powrotem do trybu wyświetlania aktualnego czasu. Jeżeli nie jest ustawiona 
funkcja zaplanowanego sprzątania, na wyświetlaczu D1 pokaże się w  trybie 
wyświetlania czasu zaplanowanego sprzątania symbol --:--.

 
Notatka: 
Tryb ustawienia czasu zaplanowanego sprzątania zostanie automatycznie 
anulowany i  wyświetlacz D1 przełączy się do trybu wyświetlania 
aktualnego czasu, jeżeli do 10  sekund nie wykonasz żadnej zmiany. 
W pamięci zostanie zapisane pierwotne ustawienie. 

 ■ Funkcja ta umożliwia ustawić tylko jeden czas zaplanowanego sprzątania. Po 
zagajeniu automatycznego sprzątania w zaplanowanym czasie funkcja zostanie 
zresetowana i do kolejnego zaplanowanego sprzątania trzeba funkcję ponownie 
ustawić. 

 ■ Jeżeli w czasie zaplanowanego sprzątania znajduje się odkurzacz automatyczny 
w  trybie sprzątania albo powrotu do stacji ładującej B1, do uruchomienia 
zaplanowanego sprzątania dojdzie ponownie dopiero w czasie zaplanowanego 
sprzątania i odkurzacz automatyczny nie będzie pracował.

 ■ Funkcję zaplanowanego sprzątania i  powtarzania sprzątania automatycznego 
można ustawić jednocześnie. Jeżeli odkurzacz automatyczny rozpocznie 
sprzątanie automatyczne w  zaplanowanym czasie, liczba powtórzeń zmniejszy 
się o jeden cykl. 

 ■ Funkcję zaplanowanego sprzątania anulujesz jednym wciśnięciem przycisku 
kierunkowego D8 w  trybie ustawienia czasu zaplanowanego sprzątania. To 
zatwierdzone zostanie sygnałem akustycznym. Ostanie ustawienie czasu zostanie 
zapisane w pamięci. Włączeniem i wyłączeniem zasilania odkurzacza przy użyciu 
przełącznika A20 dojdzie również do anulowania tej funkcji. Jeżeli dojdzie do 
wyjęcia baterii z pilota zdalnego sterowania B4 albo ich wyładowania, dojdzie do 
resetu funkcji zaplanowanego sprzątania i ustawionego czasu.

TRYB SNU I OBUDZENIE Z TRYBU SNU
 ■ Pilot zdalnego sterowania B4 przejdzie automatycznie do trybu snu po 30 

sekundach nieczynności. W trybie tym na wyświetlaczu D1 wyświetlany jest tylko 
czas.

 ■ Krótkim wciśnięciem któregokolwiek przycisku obudzisz pilota zdalnego 
sterowania B4 z trybu snu. Na wyświetlaczu D1 pokażą się kolejne dane, jakimi są 
wskaźnik trybu pracy, stan naładowania akumulatora, wskaźnik funkcji sprzątania 
automatycznego D13 oraz funkcja powtarzania sprzątania automatycznego D3, 
jeżeli jest ustawiona. Aby na wyświetlaczu D1 wyświetlone zostały poprawne 
dane, odkurzacz automatyczny musi znajdować się w  zasięgu sygnału pilota 
zdalnego sterowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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 ■ Odkurzacz automatyczny jest w  stanie sam rozpoznać problem i  zgłosić go za 
pośrednictwem ostrzegawczego sygnału akustycznego. W  takim przypadku 
odkurzacz zatrzyma się i  po wciśnięciu któregoś z  przycisków sterujących, na 
wyświetlaczu D1 pilota zdalnego sterowania B4 wyświetli się kod zgłoszenia 
błędu. W przypadku przycisków sterujących D11, D12 i D19 kod zgłoszenia błędu 
pokaże się dopiero w momencie, kiedy przycisk zostanie użyty do zatwierdzenia 
ustawienia.

 ■ Poniżej podana tabel pomoże ci w  odnalezieniu przyczyny i  przy usuwaniu 
problemu. Po usunięciu problemu możesz odkurzacz automatyczny ponownie 
uruchomić.

KOD 
ZGŁOSZENIA 
BŁĘDU

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

C01 Kółka nie są w kontakcie 
z podłogą

Umieść odkurzacz na podłodze 
tak, by obydwa kółka były 
w kontakcie z podłogą.

C03 Dolny czujnik przedni jest 
zanieczyszczony (kurz, 
nieczystości itp.)

Przełącznik A20 ustaw w pozycji 
0 (wyłączone) i czujnik wyczyść 
czystą suchą szmatką.

C04 Dolny lewy czujnik jest 
zanieczyszczony (kurz, 
nieczystości itp.)

Przełącznik A20 ustaw w pozycji 
0 (wyłączone) i czujnik wyczyść 
czystą suchą szmatką.

C05 Dolny prawy czujnik jest 
zanieczyszczony (kurz, 
nieczystości itp.)

Przełącznik A20 ustaw w pozycji 
0 (wyłączone) i czujnik wyczyść 
czystą suchą szmatką.

C06 Silnik odkurzacza nie działa. Przełącznik A20 ustaw w pozycji 
0 (wyłączone). W celu usunięcia 
awarii należy skontaktować się 
z autoryzowanym punktem 
serwisowym.

C07 Na lewą szczotkę boczną A18 
nawinęły się przedmioty obce 
(kable, części ubrania itd.). 

Przełącznik A20 ustaw 
w pozycji 0 (wyłączone) i usuń 
przedmioty blokujące szczotkę 
A18.

C08 Na prawą szczotkę A23 
nawinęły się przedmioty obce 
(kable, części ubrania itd.). 

Przełącznik A20 ustaw 
w pozycji 0 (wyłączone) i usuń 
przedmioty blokujące szczotkę 
A23.

C09 Na lewe kółko A15 nawinęły 
się przedmioty obce (kable, 
części ubrania itd.). 

Przełącznik A20 ustaw 
w pozycji 0 (wyłączone) i usuń 
przedmioty blokujące kółko 
A15.

C10 Na prawe kółko A21 nawinęły 
się przedmioty obce (kable, 
części ubrania itd.). 

Przełącznik A20 ustaw 
w pozycji 0 (wyłączone) i usuń 
przedmioty blokujące kółko 
A21.

C12 Temperatura akumulatora B3 
jest zbyt wysoka. 

Przełącznik A20 ustaw 
w pozycji 0 (wyłączone) i przed 
kolejnym używanie odkurzacza 
automatycznego zostaw 
akumulator B3 do wystygnięcia.

C13 Napięcie akumulatora B3 jest 
zbyt niskie.

Akumulator B3 trzeba 
naładować. Odkurzacz 
automatyczny umieść ręcznie 
w stacji ładującej B1. Dbaj o to, 
by doszło do połączenia styków 
ładujących.

C16 i C17 Błąd w prawej albo lewej 
części zderzaka A10.

Przełącznik A20 ustaw 
w pozycji 0 (wyłączone). Zluzuj 
zablokowaną część zderzaka 
A10.

C18 Odkurzacz automatyczny kręci 
się w kółko.

Przenieś odkurzacz na wolną 
przestrzeń. 

C19 Błąd akumulatora B3. Zastąp stary akumulator B3 
nowym.

C21, C22 
i C23

Błąd czujnika antykolizyjnego 
w zderzaku przednim A10 
(w lewo, w środku albo 
w prawo).

Przełącznik A20 ustaw w pozycji 
0 (wyłączone) i czystą suchą 
szmatką wyczyść całe okienko 
zderzaka przedniego A10.

 ■ Jeżeli odkurzacz automatyczny zatrzyma się i  nie dasz rady uruchomić go 
ponownie, spróbuj wyłączyć go i ponownie włączyć przełącznikiem A20. Jeżeli 
problem zostaje, zwróć się do autoryzowanego punktu serwisowego.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
 ■ Przed czyszczeniem wyłącz odkurzacz automatyczny ustawieniem przełącznika 

A20 w pozycji 0 (wyłączone) i stację ładującą B1 odłącz od gniazdka sieciowego.
 ■ Po każdym użyciu wyczyść pojemnik na kurz A4. Wciśnij przycisk A7 do otwarcia 

wieka A1 i wyjmij pojemnik na kurz A4. Odbezpiecz zapadkę wieka pojemnika 
na kurz A5 i otwórz wieko A5. Z pojemnika na kurz A4 usuń zanieczyszczenia. 
Z  powodów higienicznych zalecamy wykonać to poza pomieszczeniem 
mieszkalnym. Wieko A5 poprawnie zamknij. Zamknięcie wieka A5 sygnalizowane 
jest charakterystycznym dźwiękiem. Pojemnik A4 wróć z  powrotem w  swoje 
miejsce i zamknij wieko A1.

 ■ Po każdym użyciu zdemontuj i  wyczyść mop. Nasadkę tekstylną B7 wypierz 
ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem małej ilości delikatnego proszku do prania 
i zostaw swobodnie uschnąć. Głowicę mopa B6 wytrzyj lekko zwilżoną szmatką 
i potem ją wytrzyj do sucha.

 ■ Filtry wlotowe A2 i A3 czyść raz na tydzień. Po opróżnieniu pojemnika na kurz 
A4 wyjmij ramkę z  filtrami A2 i  A3. Filtr A2 wyjmij z  ramki  i  obydwa filtry A2 
oraz  A3 następnie odpyl przez trzepanie poza pomieszczeniem. W  przypadku 
większego zanieczyszczenia możesz filtry A2 i A3 umyć pod bieżącą letnią wodą. 
Po umyciu zostaw filtry A2 i A3 swobodnie uschnąć. Wyczyszczone filtry A2 i A3 
włóż z  powrotem w  swoje miejsce. Zanim włożysz filtry A2 i  A3 z  powrotem 
do odkurzacza, upewnij się, że są zupełnie suche. Z  powodów higienicznych 
zalecamy zmieniać filtry A2 i A3 raz na trzy miesiące.

Ostrzeżenie:
Aby uniknąć uszkodzenia odkurzacza, przed wprowadzenie do 
eksploatacji upewnij się, że obydwa filtry wlotowe A2 i A3 są poprawnie 
umieszczone w swoim miejscu. 

 ■ Co najmniej raz na tydzień albo częściej wyczyść przednie kółko obrotowe A25, 
kółka silnikowe A15 i A21, centralną szczotkę obrotową A17, otwór ssący A14, 
szpachelkę gumową A22, boczne szczotki obrotowe A18 i  A23, styki ładujące 
A26, czujniki A11 i A27 oraz stację ładującą B1. Z przedniego kółka obrotowego 
A25 oraz kółek silnikowych A15 i  A21 najpierw usuń ewentualne grubsze 
nieczystości. Następnie wyczyść je po całym ich obwodzie lekko zwilżoną 
szmatką i  wytrzyj do sucha. Nie zapomnij wytrzeć także przestrzeń wokół 
kółek. Zluzuj i usuń klamrę centralnej szczotki obrotowej A16 i wyjmij szczotkę 
obrotową A17. Suchą szmatką wyczyść otwór ssący A14, szpachelkę gumową 
A22 i przestrzeń, w której była umieszczona szczotka obrotowa A17. Z szczotki 
obrotowej A17 usuń wszystkie nieczystości (nawinięte włosy, włosy zwierzęce 
itp.). Włóż ją z powrotem i poprawnie zabezpiecz klamrą A16. Zdemontuj boczne 
szczotki obrotowe A18 i A23. Ze szczotek obrotowych A18 i A23 oraz z miejsca, 
gdzie były przymocowane, usuń wszystkie zanieczyszczenia. Po wyczyszczeniu 
przymocuj je z powrotem. W przypadku zużycia zastąp je nowymi. Czujniki A11 
umieszczone w  zderzaku A10, czujniki A27 na dole odkurzacza, powierzchnię 
stacji ładującej B1 wraz ze stykami ładującymi C5 wytrzyj suchą miękką szmatką. 

 ■ Resztę powierzchni odkurzacza automatycznego wytrzyj miękką suchą szmatką.
 ■ Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących, 

rozcieńczalników itp.
 ■ Zaniedbywanie czyszczenia i  konserwacji może negatywnie wpływać na 

działanie odkurzacza automatycznego i prowadzić do obniżenia jego mocy. 

DANE TECHNICZNE

PRZETWORNIK NAPIĘCIA 
Typ ..........................................................................................................................................  T-ZC11.1
Wejście ............................................................................................ 100−240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Wyjście ..........................................................................................................................  18 V  , 0,8 A
Klasa zabezpieczenia ....................................................................................................................... II

STACJA ŁADUJĄCA
Typ ...........................................................................................................................................T-ZC11.2
Wejście ........................................................................................................................... 18 V , 0,8 A
Wyjście ..........................................................................................................................  18 V  , 0,8 A

ODKURZACZ AUTOMATYCZNY
Pobór mocy ................................................................................................................................. 40 W 
Akumulator ................................................................................... Li-Ion / 14,4 V  / 2 850 mAh
Czas ładowania..................................................................................................................3–5 godz.
Maksymalny czas pracy po pełnym naładowaniu baterii ........................................80 min
Objętość pojemnika na kurz ..............................................................................................230 ml
Hałas ........................................................................................................................................ 74 dB(A)

Deklarowana wartość emisji hałasu wynosi 74 dB(A), co oznacza poziom mocy 
akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.
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Wyjaśnienie terminów technicznych
Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:
Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za 
pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.
 
Możliwość zmiany tekstu i specyfikacji technicznych zastrzeżona.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW I BATERII
Akumulatory i  baterie zawierają substancje szkodliwe dla 
środowiska naturalnego i  z  tego względu nie powinny być 
wyrzucane razem ze zwykłym odpadem domowym. Oddaj je do 
poprawnej utylizacji w  do tego celu przeznaczonych miejscach 
zbiorczych.

WSKAZÓWKI I  INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE 
ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Wykorzystany materiał opakowania umieścić w  miejscu określonym przez gminę 
do wyrzucania odpadu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach 
oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych 
nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do 
poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddaj takie produkty 
w  miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie 
w  niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach 
europejskich możesz oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy 
w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.

Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła 
naturalne i  wesprzeć prewencję potencjalnych negatywnych wypływów 
na środowisko naturalne i  zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem 
niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać możesz 
w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów.
W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać 
kary zgodnie z lokalnymi przepisami.
Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej.
Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj 
potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.
Likwidacja w krajach poza Unię Europejską
Symbol ten obowiązuje w  Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze 
urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w  lokalnych 
urzędach lub od swego sprzedawcy.

Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw 
UE, którymi jest on objęty.




