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PL Odkurzacz automatyczny
Ważne przepisy dot. bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA 
W PRZYSZŁOŚCI.
Ostrzeżenia ogólne
 ■ Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w  wieku 8  lat 
oraz starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi 
lub psychicznymi zdolnościami lub też z  niedostatecznymi 
doświadczeniami lub wiedzą, o  ile znajdują się pod 
nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o  tym, jak obchodzić 
się z  nim w  bezpieczny sposób i  rozumiejące potencjalne 
niebezpieczeństwa.

 ■ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia 
i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest 
sprawowany nadzór.

 ■ Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę 
należy wykonać w  specjalizowanym punkcie serwisowym,  
w  celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. 
Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem 
zasilającym.

 ■ Odkurzacz automatyczny można używać wyłącznie 
z  oryginalnym zasilaczem, który jest dostarczony wraz 
z urządzeniem. W celu uniknięcia powstania nie

 ■ Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy 
odłączyć odkurzacz automatyczny od gniazdka elektrycznego 
i wyłączyć wyłącznik główny urządzenia.

 ■ Podczas czyszczenia i  konserwacji przestrzegaj wskazówek 
podanych w niniejszej instrukcji.

 ■ Do ładowania odkurzacza automatycznego użyj wyłącznie 
oryginalnej stacji ładującej, która dostarczana jest razem z nim.
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 ■ Urządzenie musi być zasilane wyłącznie bezpiecznym małym 
napięciem zgodnym z oznaczeniem urządzenia. 

Bezpieczeństwo elektryczne
 ■ Przed podłączeniem adaptera do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
 ■ Podłączaj adapter sieciowy wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Nie używaj przedłużaczy.
 ■ Nie odłączaj adaptera sieciowego od gniazdka poprzez pociąganie za przewód zasilający. Mogłoby dojść do uszkodzenia adaptera sieciowego lub gniazdka. 

Adapter z gniazdka odłącza się ciągnąc za wtyczkę.
 ■ Przewodu zasilającego adaptera sieciowego nie kładź przez ostre przedmioty. Przestrzegaj, aby przewód zasilający nie wisiał przez krawędź stołu albo nie 

dotykał zagrzanej lub gorącej powierzchni.
 ■ Zabronione jest stosowanie adaptera sieciowego z uszkodzonym widelcem lub przewodem zasilającym. 
 ■ Wszelkie naprawy adaptera należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
 ■ Zabrania się używania adaptera dostarczonego wraz z urządzeniem do innych celów.
 ■ Adapter sieciowy i jego przewód zasilający utrzymuj w suchości.
 ■ Przewodu zasilającego adaptera sieciowego nie podłączaj ani nie odłączaj od gniazdka sieciowego mokrymi rękami.
 ■ Nie odkrywaj części elektronicznej odkurzacza automatycznego i nie odłączaj go od gniazdka sieciowego albo stacji ładującej. Nie zawierają żadnych części, 

które można naprawić przez użytkownika. Serwis zlecaj wykwalifikowanym osobom. Upewnij się, że napięcie dodane do stacji ładującej zgodne jest ze 
standardowym napięciem gniazdka.

 ■ Aby nie dopuścić do ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie opryskuj odkurzacza automatycznego albo jego adaptera sieciowego wodą ani nie 
zanurzaj go w wodzie lub innej cieczy.

 ■ Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystał z  odkurzacza automatycznego, wyjmij z  niego akumulator. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że 
odkurzacz automatyczny jest odłączony od gniazdka napięcia el. I że wyłącznik główny znajduje się w pozycji wyłączone (O).

 ■ Nie używaj odkurzacza automatycznego, jeśli nie działa on prawidłowo, został uszkodzony lub zanurzony w wodzie. 
 ■ Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj odkurzacza automatycznego sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszystkie naprawy 

należy zlecić do autoryzowanego punktu serwisowego. Otwarcie obudowy odkurzacza automatycznego przez użytkownika w okresie gwarancyjnym może 
skutkować utratą gwarancji.

Bezpieczeństwo podczas obsługi
 ■ Niniejszy odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie korzystaj 

z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
 ■ Odkurzacz automatyczny nie jest przeznaczony do odsysania wody, dlatego nie może być używany w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach, na przykład 

pralniach, łazienkach albo wokół basenu. Podczas kontaktu z wilgocią zniszczy się wyposażenie elektroniczne odkurzacza.,
 ■ Odkurzacza automatycznego nie stosuj do odkurzania:

 -  zapalonych papierosów, palących się lub łatwopalnych przedmiotów, zapałek lub rozpalonego popiołu;
 -  wody i innych cieczy;
 -  ostrych przedmiotów, np. czerepy, igły, szpilki itp.;
 -  mąki, tynku i innych materiałów budowlanych;
 -  większych kawałków papieru albo torebek plastikowych, które mogą łatwo zablokować otwór ssący.

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

 ■ Odkurzacza automatycznego używaj wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami producenta.
 ■ Przed użyciem odkurzacza automatycznego upewnij się, że w pojemniku na kurz został poprawnie zainstalowany filtr wejściowy.
 ■ Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego upewnij się, że drzwi wejściowe do twego mieszkania lub domu są zamknięte. Usuń z  powierzchni 

podłogowych ubrania, papier, zabawki, jak również przewody przedłużające i inne przedmioty, które odkurzacz mógłby zassać albo o które zaczepić. 
 ■ Na odkurzaczu automatycznym nie kładź żadnych przedmiotów ani nie stawaj na nim ani nie siadaj na nim. Zasłony i firanki, które sięgają aż do podłogi, 

podnieś, by nie zostały zaczepione przez odkurzacz.
 ■ Jeżeli 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. W odwrotnym przypadku może dojść 

do uszkodzenia odkurzacza automatycznego.
 ■ Przed każdym przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, przełącz wyłącznik główny do pozycji wyłączono. W pierwszej kolejności należy odkurzacz odłączyć 

od źródła zasilania, jeżeli odkurzacz jest zaparkowany w stacji ładującej lub jest podłączony do sieci elektrycznej za pomocą zasilacza.
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PL
Odkurzacz 
automatyczny
Instrukcja obsługi

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
 ■ Przed użyciem tego urządzenia prosimy o  dokładne zapoznanie się z  niniejszą 

instrukcją, nawet jeżeli używasz produktu podobnego rodzaju. Używaj urządzenia 
zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi zachowaj 
do zastosowania w przyszłości. Jeśli będziesz przekazywać urządzenie innej osobie, 
zapewnij, aby była załączona z urządzeniem niniejsza instrukcja obsługi.

 ■ Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na 
jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał 
opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o  zakresie odpowiedzialności, lub 
kartę gwarancyjną. W razie konieczności przewozu urządzenia, zaleca się zapakować 
urządzenie w oryginalny karton producenta.

 ■ Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej 
części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części wyrobu..

OPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW
A1 Zderzak
A2 Wyświetlacz
A3 Przyciski sterowania
A4 Przycisk uruchomienia 

automatycznego sprzątania / 
wybudzenie z trybu czuwania

A5 Czujniki przednie
A6 Gniazdo złącza zasilacza
A7 Wyłącznik główny
A8 Dolny czujnik krawędzi, przedni
A9 Styki ładujące

A10 Kółko przednie obrotowe
A11 Boczne szczotki obrotowe
A12 Dolny czujnik krawędzi, lewy
A13 Napędzane kółko gumowe lewe
A14 Pojemnik kurzu
A15 Dolny czujnik krawędzi prawy
A16 Akumulator
A17 Napędzane kółko gumowe prawe
A18 Szczotka gumowa pomocnicza
A19 Boczne szczotki obrotowe

B1 Zasilacz sieciowy
B2 Złącze zasilacza sieciowego
B3 Szczotka obrotowa zastępcza
B4 Filtr zastępczy
B5 Stacja ładująca
B6 Gniazdo złącza zasilacza sieciowego

B7 Styki ładowania
B8 Szczotka do czyszczenia pojemnika 

kurz i filtra
B9 Śrubokręt do bocznej szczotki 

obrotowej

C1 Wskaźnik stanu i ładowania 
akumulatora

C4 Przycisk do powrotu odkurzacza do 
stacji ładującej

C3 Przycisk ustawiania czasu

C4 Przycisk do ustawienia aktualnego 
czasu

C5 Przycisk do uruchomienia trybu 
sprzątania SPOT

D1 Wyświetlacz czasu
D2 Przycisk ustawienia dnia tygodnia
D3 Przycisk ustawienia godziny
D4 Przycisk ustawienia minut

D5 Przycisk do potwierdzenia 
ustawionych wartości 

E1 Wyświetlacz ustawionego czasu
E2 Ikony dni tygodnia
E3 Przycisk ustawienia dnia tygodnia
E4 Przycisk ustawienia godziny

E5 Przycisk ustawienia minut
E6 Przycisk do potwierdzenia 

ustawionych wartości 

F1 Pojemnik na akumulator
F2 Dolna strona stacji

F3 Złącze akumulatora
F4 Złącze odkurzacza automatycznego

G1 Zatrzask pokrywy pojemnika kurzu

H1 Pokrywa 
H2 Zatrzaski

H3 Osłona z uszczelnieniem
H4 Filtr kurzu

I1 Przycisk zwolnienia blokady I2 Zespół z wentylatorem

J1 Łożyska szczotki
J2 Zatrzask

J3 Osłona wychylna

ZASTOSOWANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ODKURZACZA 
AUTOMATYCZNEGO
 ■ Odkurzacz automatyczny nadaje się do sprzątania wszystkich typów twardych 

podłóg, np.: podłogi drewniane lub laminatowe, posadzki, podłogi winylowe itp., 
oraz dywanów z  niskim włosem. Odkurzacz automatyczny w  trybie sprzątania 
efektywnie kombinuje różne drogi, w celu osiągnięcia optymalnego wyczyszczenia 
całej powierzchni podłogowej. 

 ■ Odkurzacz automatyczny jest wyposażony w dwie szczotki obrotowe A18 oraz A19, 
których obroty są w  odwrotnych kierunkach, dzięki czemu skutecznie usuwają 
włosy, włosie zwierząt itp. Boczne szczotki obrotowe A11 usuwają zanieczyszczenia 
w trudno dostępnych miejscach wzdłuż ścian i mebli oraz w rogach pomieszczeń.

 ■ Napędzane kółka gumowe A13 oraz  A17 chronią podłogi przed zarysowaniami 
i potrafią pokonać podłogowe listwy przejściowe do wysokości nawet 1 cm i wjechać 
na dywan o  wysoki 1 cm. Czujniki podczerwieni A5 w  przednim zderzaku A1 
zapobiegają kolizji odkurzacza automatycznego z przeszkodami. Bezpieczną pracę 
odkurzacza w pomieszczeniach, w których znajdują się schody, gwarantują czujniki 

dolneA8, A12 oraz A15, które chronią odkurzacz przed spadnięciem ze schodów. 
 ■ Jeżeli podczas pracy, napięcie akumulatora spadnie poniżej pewnej granicy, 

odkurzacz automatyczny wyszuka stację ładującą B5 i  zaparkuje w  niej, by 
naładować akumulator do następnej pracy.

ELEMENTY STERUJĄCE ORAZ WSKAŹNIKI ODKURZACZA 
AUTOMATYCZNEGO

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY A7 (ON/OFF)
 ■ Służy do włączenia lub wyłączenia zasilania odkurzacza automatycznego.

PRZYCISK A4 (AUTO)
 ■ Służy do automatycznego włączenia i wyłączenia trybu sprzątania automatycznego.

WYŚWIETLACZ A2
 ■ Wyświetlacz wskazuje ustawiony czas systemowy, czas zaplanowanego sprzątania, 

ewentualne komunikaty błędów odkurzacza automatycznego. Podane dane 
wyświetlane są tylko podczas pracy albo planowania sprzątania.

WSKAŹNIK STANU ORAZ ŁADOWANIA AKUMULATORA C1
 ■ Podczas pracy urządzenia oraz w  trybie czuwania wskazuje stan akumulatora 

za pomocą wyświetlania kresek poziomych. Podczas ładowania akumulatora, 
poszczególne kreski wskaźnika są wyświetlane od lewej do prawej strony.

PRZYCISK C2 (DOCK)
 ■ Przycisk C2 posiada dwie funkcje. Po wciśnięciu przycisku w  trybie pracy lub 

w trybie czuwania odkurzacz automatycznie wyszuka stację ładującą. Wciśnięciem 
w trybie ustawiania planowanego sprzątania służy do wyboru dnia tygodnia.

PRZYCISK C3 (CLOCK)
 ■ Przycisk C3 posiada dwie funkcje. Po naciśnięciu przycisku w  trybie czuwania 

lub podczas ładowania, odkurzacz przełączy się do funkcji ustawienia czasu 
systemowego. Następnym naciśnięciem tego przycisku dokonuje się ustawień 
wartości godziny. Przycisk, w  trybie planowania sprzątania, służy do ustawienia 
wartości godzin.

PRZYCISK C4 (SCH)
 ■ Przycisk C4 posiada dwie funkcje. Po naciśnięciu przycisku w  trybie czuwania 

lub podczas ładowania, odkurzacz przełączy się do funkcji ustawienia czasu 
zaplanowanego sprzątania. Następnym naciśnięciem tego przycisku dokonuje się 
ustawień wartości minut. Przycisk, w  trybie ustawienia czasu systemowego, służy 
do ustawienia wartości minut.

PRZYCISK C5 (SPOT)
 ■ Tryb sprzątania zostanie uruchomiony po naciśnięciu przycisku C5, w  którym 

odkurzacz porusza się po prostych, równoległych liniach i  odkurza powierzchnię 
około 1,5 x 1,5 metra. 

PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO DO 
PRACY

MONTAŻ I ZASTOSOWANIE BOCZNEJ SZCZOTKI OBROTOWEJ
 ■ Boczna szczotka obrotowa A11 jest przeznaczona do gładkich powierzchni 

podłogowych, zapewnia efektywne sprzątanie w narożach i wzdłuż ścian oraz mebli.
 ■ Zamontuj do odkurzacza boczną szczotkę obrotową, jeżeli odkurzacz nie został 

dostarczony wraz z  fabrycznie zamontowaną szczotką boczną. Odkurzacz 
automatyczny odwróć stroną dolną do góry. Szczotkę A11 nasuń na czop 
z  otworem z  gwintem. Przykręć szczotkę do odkurzacza za pomocą dostarczonej 
wraz z  odkurzaczem śrubki i  śrubokręta. Śrubkę należy dokręcić z  wyczuciem 
i przestrzegać, aby nie nastąpiło zerwanie gwintu. Odkurzacz automatyczny odwróć 
z powrotem do pozycji roboczej.

 ■ Jeżeli będziesz używał odkurzacza automatycznego do sprzątania pomieszczeń, 
w  których znajdują się dywany, zdemontuj boczną szczotkę obrotową. Podczas 
demontażu postępuj w odwrotnej kolejności montażu.

WKŁADANIE I WYJMOWANIE AKUMULATORA
 ■ Odkurzacz automatyczny wyposażony jest w  akumulator Li-ion A16. Jeżeli 

akumulator zapakowany jest samodzielnie, trzeba go zainstalować przed 
pierwszym użyciem odkurzacza automatycznego. Używaj wyłącznie oryginalnego 
typu akumulatora.

 ■ Odwróć odkurzacz dolną stroną stroną do góry. Upewnij się, że wyłącznik główny 
A7 jest ustawiony w pozycji 0 (wyłączone). 

 ■ Złącze akumulatora F3 podłącz do złącza F4, który znajduje się w  przestrzeni F1. 
Podłączenie akumulatora można wykonać tylko w jednym kierunku. 

 ■ Zatrzaski na dolnej stronie podstawy F2 akumulatora naciśnij w  kierunku strzałek, 
akumulator włóż do pojemnika F1, zwolnij zatrzaski i dociskając ręką wsuń akumulator 
do pojemnika, przy czym musi być słyszalne charakterystyczne kliknięcie. Po 
przymocowaniu pokrywy, odwróć odkurzacz automatyczny z  powrotem do pozycji 
roboczej.

 ■ Wyjęcie akumulatora wykonasz w odwrotny sposób. Przed wyjęciem akumulatora 
upewnij się, czy wyłącznik główny A7 znajduje się w pozycji 0 (wyłączono).

 ■ Jeżeli nie będziesz korzystał z  odkurzacza automatycznego przez dłuższy okres 
czasu, wyjmij z  niego akumulator i  pozostaw w  suchym, czystym i  chłodnym 
miejscu, poza dostępem dzieci.

UMIESZCZENIE I PODŁĄCZENIE STACJI ŁADUJĄCEJ
 ■ Stacja ładująca B1 służy do automatycznego ładowania akumulatora. Odkurzacz 

musi mieć dobry dostęp do stacji.
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 ■ Stację ładującą umieść przy ścianie na twardej, poziomej i  suchej powierzchni 
w zasięgu gniazdka sieciowego. Przestrzegaj, aby w zasięgu 1 m na lewej i prawej 
stronie od stacji oraz w odległości 2 m przed stacją, nie znajdowały się schody albo 
przeszkody, które mogą stwarzać dla odkurzacza automatycznego przeszkodę 
w wyszukaniu stacji ładującej i uniemożliwić pomyślne zaparkowanie. 

 ■ Jeżeli odkurzacz nie zaparkuje pomyślnie przy pierwszej próbie, będzie dokonywał 
następnych prób, do czasu pomyślnego zaparkowania w stacji.

 ■ Do gniazdka B6 stacji ładującej podłącz złącze B2 przewodu zasilającego zasilacza 
sieciowego i  wtyczkę przewodu zasilającego wsuń do gniazdka elektrycznego. 
Przewód zasilający umieść tak, by nie nawijał się do szczotek czyszczących 
odkurzacza automatycznego.

 ■ Jeżeli nie będziesz korzystał ze stacji ładującej odłącz ją od gniazdka elektrycznego 
i  umieść w  suchym, czystym i  chłodnym miejscu. Przy zwykłej eksploatacji 
odkurzacza, stacja może być nieustannie podłączona do sieci elektrycznej.

PIERWSZE NAŁADOWANIE AKUMULATORA
 ■ Przed pierwszym użyciem odkurzacza automatycznego należy akumulator A16 

w pełni naładować przez co najmniej 12 godzin. Następne cykle ładowania trwają 
około od 3 do 4 godzin.

 ■ Upewnij się, że stacja ładująca jest umieszczona i  podłączona poprawnie do 
gniazdka elektrycznego zgodnie z  rozdziałem Umieszczenie stacji ładującej. 
Wyłącznik główny A7 przełącz do pozycji  I  (włączono). Uchwyć odkurzacz 
automatyczny i  ręcznie włóż do stacji ładującej, aby styki ładujące A9  złączyły 
się w  dolnej części odkurzacza automatycznego ze stykami ładującymi B7 stacji 
ładującej. Po połączeniu styków ruszy proces ładowania. 

 ■ Odkurzacz automatyczny można naładować nawet bez wykorzystania stacji 
ładującej. Do gniazdka A6 odkurzacza podłącz złącze B2 przewodu zasilającego 
zasilacza sieciowego  a  wtyczkę przewodu zasilającego wsuń do gniazdka 
elektrycznego.

 ■ Na wyświetlaczu A6 odkurzacza, będą kolejno wyświetlane są kreski od lewej do 
prawej strony.

 ■ Po osiągnięciu pełnego naładowania akumulatora, proces ładowania zostanie 
automatycznie zakończony. Kreski będą ciągle świecić. W  ten sposób odkurzacz 
automatyczny przygotowany jest do pracy.

PRACA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
 ■ Ustawieniem wyłącznika głównego A7 w  pozycji I  (włączono), nastąpi włączenie 

zasilania urządzenia. Zabrzmi sygnalizacja dźwiękowa, podświetlenie przycisku 
A4 będzie migać, od lewej strony będą postępowo świecić napisy nad przyciskami 
sterowania A3. Po załadowaniu oprogramowania sprzętowego odkurzacza, napisy 
oraz przycisk A4 będą świecić ciągłym światłem. Pojawi się również wskaźnik stanu 
akumulatora, patrz rys. C. Odkurzacz automatyczny znajduje się teraz w  trybie 
czuwania i jest przygotowany do pracy.

 ■ Ustawieniem wyłącznika głównego A7 do pozycji 0 (wyłączono) zostanie wyłączone 
zasilanie odkurzacza. Wyświetlacz A2 oraz podświetlenie przycisku A4 całkowicie 
zgasną. W wyłączonym stanie odkurzacz nie reaguje na żaden z przycisków.

TRYB CZUWANIA
 ■ Tryb gotowości oznacza, że odkurzacz automatyczny jest gotowy do pracy. 

Na wyświetlaczu A2 świeci wskaźnik stanu akumulatora a  ponad przyciskami 
sterowania świecą nazwy głównych funkcji odkurzacza. Przycisk A4 jest 
podświetlony.

 ■ Do trybu czuwania odkurzacz automatyczny przejdzie po każdym przełączeniu 
wyłącznika głównego A7 do pozycji ON.

TRYB UŚPIENIA
 ■ Odkurzacz zostanie wprowadzony w  tryb uśpienia, automatycznie po trzech 

minutach nieczynności. Wyświetlacz oraz podświetlenie przycisku A4 zgaśnie.

USTAWIENIE DATY ORAZ CZASU SYSTEMOWEGO ODKURZACZA 
AUTOMATYCZNEGO
 ■ Czas systemowy to właściwie czas rzeczywisty. Jego poprawne ustawienie jest 

ważne, jeżeli chcesz korzystać z funkcji zaplanowanego sprzątania.
 ■ W trybie czuwania albo w trybie ładowania, naciśnij na stacji przycisk C3 (CLOCK). 

Na wyświetlaczu A2 rozświecą się wszystkie dostępne opcje do ustawienia dnia oraz 
czasu, włącznie aktualnego czasu, patrz rys. D.

 ■ Ustawienie dnia: Kilkukrotnym naciskaniem przycisku D2 (DAY) wybierz dzień 
tygodnia. Nazwy dni zmieniają się cyklicznie od lewej strony do prawej strony od 
Su (niedziela) do Sa (sobota). Do szybszego ustawienia przytrzymaj przycisk D2 
wciśnięty. 

 ■ Ustawianie godzin: Kilkukrotnym naciskaniem przycisku D3 (HOUR) ustaw wartość 
godzin. Wartość zmienia się cyklicznie i ma format 24h. 

 ■ Ustawienie minut: Kilkukrotnym naciskaniem przycisku D4 (MIN) ustaw wartość 
minut. Wartość zmienia się cyklicznie. 

 ■ Wybraną wartość potwierdź naciskając przycisk D5 (OK). Czas systemowy jest teraz 
ustawiony.

 ■ Wszelkie ustawienia można kiedykolwiek zmienić naciskając przycisk A4. Jeżeli 
nie wykonasz do 30 sekund żadnej zmiany, tryb ustawiania czasu systemowego 
zostanie automatycznie anulowany i  na wyświetlaczu pojawi się wcześniej 
ustawiony czas. Ustawienie nie zostanie zapisane w pamięci.

WYBÓR TRYBU SPRZĄTANIA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
 ■ Postaw odkurzacz na podłodze w miejscu, gdzie jest wystarczająca przestrzeń. Przed 

uruchomieniem odkurzacza automatycznego upewnij się, że drzwi wejściowe do 
twego mieszkania lub domu są zamknięte. Usuń z  powierzchni podłogowych 
ubrania, papier, zabawki lub przewody przedłużające i  inne przedmioty, które 
odkurzacz mógłby zassać albo zaczepić. Zasłony i  firanki, które sięgają aż do 
podłogi, podnieś, by nie zostały zaczepione przez odkurzacz.

Rada:
Podczas pierwszego sprzątania w nowym środowisku należy uważnie 
śledzić ruch odkurzacza automatycznego. Możesz tak rozpoznać 
problematyczne przeszkody i usunąć je dla kolejnego razu.

Notatka:
Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego należy zawsze 
skontrolować, czy w pojemniku kurzu A14 znajduje się filtr kurzu H4.

TRYB SPRZĄTANIA AUTOMATYCZNEGO
 ■ Naciśnij przycisk A4. Odkurzacz automatyczny wejdzie do trybu sprzątania 

automatycznego, w  którym efektywnie kombinuje różne drogi do osiągnięcia 
optymalnego sprzątania całej powierzchni podłogowej. Kiedy tylko odkurzacz 
automatyczny zakończy sprzątanie, wyszuka stację ładującą i  zaparkuje, by się 
doładował.

 ■ Przycisk A4 jest podświetlony podczas pracy odkurzacza. Jeżeli pojawi się błąd, na 
przykład zablokowanie kółka odkurzacza przez przeszkodę, kontrolka rozświeci się 
w czerwonym kolorze i pojawi się sygnalizacja dźwiękowa.

 ■ Jeżeli podczas odkurzania akumulator zostanie wyładowany, zgaśnie podświetlenie 
przycisku.

 ■ Tryb automatycznego sprzątania można zakończyć w  dowolnym momencie, 
naciskając przycisk A4.

TRYB SPRZĄTANIA OBSZARU O WIELKOŚCII 1,5 × 1,5 METRY (SPOT)
 ■ Odkurzacz automatyczny umieść mniej więcej w środku powierzchni, którą chcesz 

posprzątać.
 ■ Naciśnij przycisk C5. Odkurzacz wejdzie do trybu sprzątania, w  którym porusza 

się w  równych, równoległych liniach i  odkurza powierzchnię około 1,5 × 1,5 
metra. Kiedy odkurzacz automatyczny zakończy sprzątanie w tym obszarze, wróci 
z powrotem do punktu wyjściowego.

Notatka:
Jeżeli włączony odkurzacz podniesiesz z  podłogi, odkurzacz będzie 
pracować przez kilka minut i następnie wyłączy  się całkowicie, zabrzmi 
sygnalizacja dźwiękowa a na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu 
E0 06 Postaw odkurzacz ponownie na podłogę i naciśnij przycisk A4, 
odkurzacz zacznie ponownie czynność sprzątania.

INNE FUNKCJE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
FUNKCJA POWROTU DO STACJI ŁADUJĄCEJ I ŁADOWANIE
 ■ Odkurzacz automatyczny podczas pracy przejdzie kiedykolwiek samoczynnie do 

trybu powrotu do stacji ładującej B5, z wyjątkiem trybu sprzątania SPOT, albo po 
ustaleniu niskiego napięcia akumulatora A16 podczas pracy. Tryb można uruchomić 
po naciśnięciu przycisku C2.

 ■ W  tym trybie, odkurzacz automatyczny szuka drogi do stacji ładującej B5, po 
czym  zaparkuje, aby ponownie naładował akumulator A16  Kiedy pomyślnie 
zaparkuje, ruszy cykl ładowania. Jeżeli odkurzacz nie jest w stanie odnaleźć stacji 
ładującej, zatrzyma się, po czym należy połączyć go ze stacją ręcznie.

 ■ Przestrzegaj, aby stacja ładująca B5 była umieszczona zgodnie z  instrukcjami 
podanymi w rozdziale Umieszczenie i obsługa stacji ładującej. W przeciwnym razie 
nie musi dojść do pomyślnego zaparkowania odkurzacza automatycznego

FUNKCJA ZAPLANOWANEGO SPRZĄTANIA
 ■ Funkcja ta umożliwia wcześniej ustawić dzień oraz czas automatycznego 

rozpoczęcia sprzątania. 

Notatka:
Ustawienie czasu zaplanowanego sprzątania jest zależne od 
ustawionego czasu systemowego odkurzacza automatycznego. 
Dlatego przed ustawieniem zaplanowanego czasu sprzątania trzeba 
poprawnie ustawić czas systemowy, zgodnie z rozdziałem USTAWIENIE 
CZASU SYSTEMOWEGO ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO.

Ustawienie zaplanowanego sprzątania:
 ■ W trybie czuwania albo w trybie ładowania, naciśnij na stacji przycisk E5 (SCH). Na 

wyświetlaczu A2 rozświecą się wszystkie dostępne opcje do ustawienia dnia oraz 
czasu zaplanowanego sprzątania, włącznie uprzednio ustawionego zaplanowanego 
czasu sprzątania, patrz rys. E1, patrz rys. E.

 ■ Ustawienie dnia: Kilkukrotnym naciskaniem przycisku E2 (DAY) wybierz dzień 
tygodnia. Nazwy dni zmieniają się cyklicznie od lewej strony do prawej strony od Su 
(niedziela) do Sa (sobota). Wybrany dzień potwierdź naciśnięciem przycisk E6 (OK).

 ■ Ustawienie większej ilości dni: Po ustawieniu pierwszego dnia, ponownie naciśnij 
przycisk E3 (DAY). Na wyświetlaczu będzie wyświetlony pierwszy ustawiony dzień 
a następny dzień będzie migać. W jednakowy sposób, jak w przypadku ustawienia 
pierwszego dnia należy ustawić pozostałe dni.

 ■ Ustawianie godzin: Kilkukrotnym naciskaniem przycisku E4 (HOUR) ustaw wartość 
godzin. Wartość zmienia się cyklicznie i ma format 24h. Wybraną wartość potwierdź 
naciskając przycisk E6 (OK).

 ■ Ustawienie minut: Kilkukrotnym naciskaniem przycisku E5 (MIN) ustaw wartość 
minut. Wartość zmienia się cyklicznie. Wybraną wartość potwierdź naciskając 
przycisk E6 (OK). W ten sposób zostały ustawione dnia zaplanowanego sprzątania.

 ■ Wszelkie ustawienia można kiedykolwiek zmienić naciskając przycisk A4. Jeżeli nie 
wykonasz do 30 sekund żadnej zmiany, tryb ustawiania zaplanowanego sprzątania 
zostanie automatycznie wyłączony. Ustawienie nie zostanie zapisane w pamięci.

Anulowanie zaplanowanego sprzątania:
 ■ Naciśnij przycisk E5 (SCH). 
 ■ Za pomocą przycisku E3 (DAY) wybierz dzień tygodnia, w  którym chcesz usunąć 

zaplanowane sprzątanie. Przytrzymaj przycisk E3 (DAY) dopóki ustawiona 
wartość nie zostanie usunięta, patrz E1. Wybór potwierdź za pomocą przycisku 
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E6 (OK). Jeżeli chcesz usunąć zaplanowane sprzątanie w  innych dniach, postępuj 
w jednakowy sposób.

FUNKCJA ACTIVE MAPPING (MAPOWANIE POMIESZCZENIA)
 ■ Aby osiągnąć doskonały wynik sprzątania, odkurzacz jest wyposażony w  funkcję 

active mapping, dzięki której tworzy mapę pomieszczenia i  wpisuje do pamięci 
miejsca, które już sprzątał. Funkcja jest wbudowana i  nie można na nią w  żaden 
sposób wpływać 

ŁADOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE
 ■ Po zakończeniu sprzątania w  dowolnie wybranym trybie lub jeżeli odkurzacz 

ustali podczas pracy niskie napięcie akumulatora A16, automatycznie rozpocznie 
wyszukiwanie stacji ładującej B5. Aby odkurzacz automatyczny mógł znaleźć stację 
ładującą i zaparkować w niej, potrzebuje wyszukać sygnał podczerwieni nadawany 
przez nadajnik D3 stacji ładującej. Z tego powodu zalecamy zostawić stację ładującą  
stale podłączoną do źródła energii. 

 ■ Po zaparkowaniu odkurzacza automatycznego w  stacji ładującej ruszy cykl 
ładowania i  stacja ładująca  przestanie nadawać sygnał podczerwieni. Pełne 
naładowanie trwa około 3 do 4 godzin. Rzeczywisty stan ładowania zależny jest od 
stanu akumulatora. W pełni naładowany akumulator zapewni nawet 90 minut pracy. 

 ■ Na wyświetlaczu A6 odkurzacza, będą kolejno wyświetlane są kreski od lewej do 
prawej strony.

 ■ Po pełnym naładowaniu akumulatora, proces ładowania zostanie automatycznie 
zakończony. Na wyświetlaczu pojawią się wszystkie kreski stanu naładowania 
akumulatora.

 ■ Jeżeli podczas cyklu ładowania nastąpi odłączenie styków do ładowania 
akumulatora, na przykład niepożądanym trąceniem w odkurzacz, należy odkurzacz 
ręcznie wsunąć do stacji, aby połączyć styki ładowania.  

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

 ■ W  przypadku przekroczenia maksymalnego natężenia prądu ładowania, stacja 
ładująca automatycznie przerwie cykl ładowania.

ŁADOWANIE RĘCZNE
 ■ Jeżeli odkurzacz automatyczny znajduje się w  trybie czuwania i  pojawi się niskie 

napięcie akumulatora, zabrzmi sygnał dźwiękowy, zacznie migać ostatnia kreska 
wskaźnika poziom naładowania C1 a na wyświetlaczu pojawi się komunikat E0 03 
(niskie napięcie akumulatora). W  tym przypadku naciśnij przycisk C2 (DOCK). 
Odkurzacz automatycznie wyszuka stację ładującą B5 i  uruchomi ładowanie 
zgodnie z poprzednim rozdziałem. 

 ■ Jeżeli stan naładowania akumulatora jest na tyle niski, że odkurzacz nie jest w stanie 
wyszukać stacji ładującej, to po naciśnięciu przycisku C2 (DOCK) zaczną, od lewej do 
prawej strony, pojawiać się napisy od C2 do C5, naprzemiennie z podświetleniem 
przycisku A4, a po chwili ponownie pojawi się komunikat E0 03 (niskie napięcie 
akumulatora). W  takim przypadku, odkurzacz należy zaparkować ręcznie w  stacji 
ładującej. Przedtem upewnij się, że stacja ładująca jest podłączona do gniazdka 
sieciowego. 

 ■ Uchwyć odkurzacz automatyczny i  ręcznie włóż do stacji ładującej, aby styki 
ładujące A9  złączyły się w  dolnej części odkurzacza automatycznego ze stykami 
ładującymi B7 stacji ładującej. Po połączeniu styków ruszy proces ładowania. Po 
chwili ładowania zabrzmi sygnał dźwiękowy i zniknie komunikat E0 03.

Notatka:
Odkurzacz automatyczny można naładować nawet bez wykorzystania 
stacji ładującej. Do gniazdkaA6 odkurzacza podłącz złącze B2 
przewodu zasilającego zasilacza sieciowego B1 a  wtyczkę przewodu 
zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego.

Ostrzeżenie:
Wyłącznik główny A7 odkurzacza automatycznego musi być 
podczas ładowania w pozycji I (włączono).

JAK DBAĆ O WBUDOWANY AKUMULATOR?
 ■ Zalecamy nie przerywać cyklu ładowania i utrzymywać akumulator 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.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KOMUNIKATY BŁĘDÓW
 ■ Odkurzacz automatyczny jest w  stanie sam rozpoznać problem i  zgłosić go za 

pośrednictwem ostrzegawczego sygnału akustycznego. W  takim przypadku 
odkurzacz zatrzyma się i na wyświetlaczu A2 wyświetli się kod komunikatu błędu. 

 ■ Poniżej podana tabela pomoże Ci w  odnalezieniu przyczyny oraz w  usunięciu 
problemu. Po usunięciu problemu możesz odkurzacz automatyczny ponownie 
uruchomić.

Problemy wskazywane przez komunikaty błędów na wyświetlaczu

KOD 
KOMUNIKATU 

BŁĘDU

ZNACZENIE 
KOMUNIKATU PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

E0 01 Błąd czujnika

Jeden lub wszystkie 
czujniki A12, A8 oraz A15 
znajdujące się na dolnej 
stronie odkurzacza są 
zanieczyszczone.

Wytrzyj wszystkie czujniki 
delikatną ściereczką.

Odkurzacz zatrzymał się 
na schodach.

Przenieś odkurzacz 
automatyczny w inne 
miejsce.

E0 02

Błąd głównej 
szczotki 
obrotowej lub 
przeciążenie 
silnika 
wentylatora.

Główna szczotka 
obrotowa jest 
zanieczyszczona i nie 
obraca się.

Wyczyść szczotkę 
obrotową 
z zanieczyszczeń 
i zebranych włosów.

Silnik wentylatora jest 
zablokowany.

Skontaktuj się 
z autoryzowanym 
punktem serwisowym.

E0 03 Niskie napięcie 
akumulatora

Napięcie akumulatora 
jest na tyle niskie, że 
odkurzacz nie jest 
w stanie wyszukać stacji 
ładującej.

Ręcznie postaw odkurzacz 
na styki ładujące w stacji.

E0 04

Błąd jednego 
z kółek 
napędzanych 
lub przedniego 
kółka.

Jedno z kółek 
napędzanych lub 
przednie kółko obrotowe 
jest zablokowane 
zanieczyszczeniami i nie 
obraca się.

Wyłącz wyłącznik główny 
odkurzacza i wyczyść 
kółka z zanieczyszczeń 
i włosów.

E0 05 Błąd pojemniki 
kurzu

Pojemnik kurzu jest 
niepoprawnie założony 
lub nie został włożony 
wcale. 

Skontroluj pojemnik 
kurzu

E0 06 Błąd pozycji 
parkowania

Odkurzacz jest 
podniesiony lub przednie 
kółko obrotowe znajduje 
się zbytnio wysoko nad 
podłogą.

Postaw odkurzacz na 
podłodze.

E0 07
Błąd bocznej 
szczotki 
obrotowej

Boczna szczotka obrotowa 
jest zanieczyszczona i nie 
obraca się.

Wyczyść boczną 
szczotkę obrotową 
z zanieczyszczeń 
i zebranych włosów.

E0 08

Błąd 
wewnętrzny 
systemu 
odkurzacza.

Przyciski i wyświetlaczu 
nie reagują na dotyk.

Wyłącz odkurzacz za 
pomocą wyłącznika 
głównego, odczekaj 
chwilę i ponownie 
włącz. Jeśli błąd nadal 
istnieje, skontaktuj 
się z autoryzowanym 
punktem serwisowym.

E0 09 Błędna 
orientacja

Odkurzacz nie sprząta 
poprawnie.

Skontaktuj się 
z autoryzowanym 
punktem serwisowym.

Problemy bez wskazania na wyświetlaczu

BŁĄD PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Odkurzacz podczas 
sprzątania nieustannie 
powraca do stacji 
ładującej.

Podłoga, którą odkurzacz 
sprząta jest bądź bardzo 
jasna lub bardzo ciemna, 
ewentualnie czujnik dolne 
odkurzacza mogą być 
zanieczyszczone.

Przemieść odkurzacz na inny 
rodzaj podłóg lub wyczyść 
sensory.

Odkurzacz nie 
reaguje na naciśnięcie 
przycisków 
a wyświetlacz nic nie 
pokazuje.

Akumulator jest całkowicie 
wyładowany. Naładuj akumulator.

Wyłącznik główny nie 
znajduje się w pozycji OFF 
(wyłączono).

Przełącz wyłącznik główny 
do pozycji ON (włączono).

Odkurzacz nie powraca 
do stacji ładującej.

Stacja ładująca nie jest 
podłączona do sieci 
elektrycznej.

Podłącz przewód zasilający 
do gniazdka elektrycznego.

Odkurzacz nie jest w stanie 
zaparkować w stacji 
ładującej, ponieważ nie jest 
poprawnie umieszczona lub 
drogę odkurzacza do stacji 
blokuje przeszkoda.

Postaw stację ładującą 
według wskazówek 
podanych z rozdziale 
UMIESZCZENIE 
I PODŁĄCZENIE STACJI 
ŁADUJĄCEJ oraz usuń 
wszystkie ewentualne 
przeszkody.

Odkurzacz zatrzyma 
się po krótkim czasie 
sprzątania.

Napięcie akumulatora jest 
zbyt niskie, odkurzacz nie 
jest w stanie wyszukać stacji 
ładującej.

Ręcznie postaw odkurzacz 
na styki ładujące w stacji.
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 ■ Jeżeli odkurzacz automatyczny zatrzyma się i nie można go ponownie uruchomić, 
spróbuj wyłączyć i  ponownie włączyć przełącznikiem A7. Jeżeli problem zostaje, 
zwróć się do autoryzowanego punktu serwisowego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Ostrzeżenie:
Przed czyszczeniem wyłącz odkurzacz automatyczny ustawieniem 
wyłącznika A7 w pozycji 0 (wyłączono) i stację ładującą B5 odłącz 
od gniazdka elektrycznego.
Do czyszczenia urządzenia nie stosuj ściernych środków 
czyszczących, rozcieńczalników itp.
Zaniedbywanie czyszczenia i  konserwacji może negatywnie 
wpływać na działanie odkurzacza automatycznego i  prowadzić 
do obniżenia jego mocy.

POJEMNIK KURZU I FILTRY
 ■ Po każdym użyciu zaleca się wysypać i  wyczyścić pojemnik kurzu A14. Pojemnik 

wysuń z korpusu odkurzacza po naciśnięciu zatrzasku G1.
 ■ Na nokach pojemnika kurzu naciśnij zatrzaski H2, osłonę H3 odsuń w  dół, 

a  pokrywę H1 odsuń w  górę. Następnie wysuń filtr kurzu H4. Z  pojemnika kurzu 
usuń zanieczyszczenia. W  celu zachowania zasad higieny, zalecamy wykonać tę 
czynność poza pomieszczeniem mieszkalnym.

 ■ Pojemnik kurzu oraz filtr, wyczyść dokładnie szczotką B8. Pojemnik kurzu wytrzyj 
następnie wilgotną szmatką.

 ■ W  przypadku większego zanieczyszczenia, zaleca się pojemnik kurzu umyć 
całkowicie pod bieżącą wodą. UWAGA: Przed przystąpieniem do mycia, należy 
w  pierwszej kolejności wysunąć zespół z  wentylatorem I2 z  pojemnika kurzu 
naciskając przycisk I1. Następnie, pojemnik kurzu oraz filtr umyj w wodzie i dobrze 
wysusz. Zespól z wentylatorem wsuń z powrotem.

 ■ Filtr H4 włóż z powrotem do pojemnika kurzu. Przed instalacją upewnij się, że filtr 
jest całkowicie suchy. Zamknij pokrywę H1 i zatrzaśnij osłonę H3. Pojemnik kurzu 
zainstaluj ponownie w poprawnym miejscu w odkurzaczu.

SZCZOTKI OBROTOWE
 ■ Naciśnij na zatrzask J1 osłony wychylnej J3, która przytrzymuje obie szczotki A18 

oraz A19. Podnieś osłonę a obie szczotki wysuń z urządzenia.
 ■ Z  obu szczoteczek usuń wszystkie nieczystości (kurz, nawinięte włosy, włosie 

zwierząt itp.). Z  końców szczotek zdejmij łożyska i  wyczyść je. Łożyska zainstaluj 
ponownie.

 ■ Suchą lub lekko nawilżoną ściereczką wyczyść przestrzeń instalacji obu szczotek. 
 ■ Szczotkę obrotową zainstaluj z  powrotem postępując w  odwrotnej kolejność do 

demontażu.

Ostrzeżenie:
Zgromadzona duża ilość zanieczyszczeń pod łożyskami szczotek, 
może być przyczyną uszkodzenia odkurzacza. Kontroluj 
regularnie stan łożysk.
Nie używaj odkurzacza pozbawionego łożysk. W razie uszkodzenie 
lub zguby łożysk, należy skontaktować się z punktem serwisowym 
producenta i zamówić łożyska zastępcze.

BOCZNE SZCZOTKI OBROTOWE
 ■ Zdemontuj boczne szczotki obrotowe A11 wykręcając śrubkę mocującą 

i następnie wyciągając szczotki. Ze szczotek obrotowych oraz z miejsca, gdzie były 
przymocowane, usuń wszystkie zanieczyszczenia. Po wyczyszczeniu wsuń szczotkę 
z powrotem i przymocuj śrubką. W przypadku zużycia zastąp je nowymi. 

POZOSTAŁE FUNKCJE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
 ■ Powierzchnię odkurzacza automatycznego regularnie wycieraj miękką suchą 

ściereczką.
 ■ Po każdym odkurzaniu lub przynajmniej raz w  tygodniu wyczyść czujniki 

umieszczone w  zderzaku A1, czujniki A8, A12, A15 dolna strona odkurzacza. 
Do czyszczenie używaj suchej miękkiej ściereczki lub patyczków higienicznych. 
Czujników lub otworów z  czujnikami nie spryskuj bezpośrednio środkami do 
utrzymania czystości.

 ■ Przynajmniej raz w  tygodniu lub częściej wyczyść przednie kółko obrotowe A10, 
kółka napędzane A13 i A17, w następujący sposób:

 -  z przedniego kółka obrotowego i napędzanych kółek w pierwszej kolejności usuń 
większe zanieczyszczenia

 -  wszystkie kółka po całym obwodzie wyczyść lekko zwilżoną ściereczką 
i następnie wytrzyj do sucha.

 -  wytrzyj również przestrzeń wokół kółek
 ■ Regularnie wykonuj czyszczenie otworów wentylacyjnych zespołu wentylatora I2.

STACJA ŁADUJĄCA
 ■ Co najmniej raz na tydzień wyczyść powierzchnię stacji ładującej B5 włącznie 

styków ładujących B7 przy pomocy suchej miękkiej ściereczki.

PRZECHOWYWANIE
 ■ Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystał z odkurzacza, wykonaj następujące:
 ■ Wyczyść odkurzacz automatyczny zgodnie z rozdziałem Konserwacja i czyszczenie.
 ■ Odłącz i  wyjmij z  odkurzacza akumulator A16 zgodnie z  rozdziałem WKŁADANIE 

I WYJMOWANIE AKUMULATORA. 
 ■ Stację ładującą B5 odłącz od gniazdka elektrycznego.
 ■ Odkurzacz automatyczny wraz z  kompletnymi akcesoriami umieść w  suchym, 

czystym i chłodnym miejscu.

DANE TECHNICZNE 
Odkurzacz automatyczny
Wymiary (wysokość × głębokość × szerokość).........................................340 × 340 × 91 mm
Masa ....................................................................................................................................................3,5 kg
Pobór mocy ........................................................................................................................................24 W
Siła ssania ........................................................................................................................................ 300 Pa
Czas pracy na jedno naładowanie ................................................................................... do 90 min
Objętość pojemnika kurzu ........................................................................................................350 ml

Zasilacz sieciowy
Znamionowy zakres napięcia ....................................................................................100–240 V AC
Częstotliwość znamionowa ..................................................................................................50/60 Hz
Wyjście  ............................................................................................................................. 18 V, 1000 mA

Akumulator
Typ  ...............................................................................................................................  2550 mAh Li-ion
Wejście  .........................................................................................................................................18 V, 1 A
Czas ładowania.........................................................................................................................3-5 godz.

Stacja ładująca
Znamionowy zakres napięcia ....................................................................................100–240 V AC
Częstotliwość znamionowa ..................................................................................................50/60 Hz
Wyjście  ............................................................................................................................. 18 V, 1000 mA

Deklarowana wartość emisji hałasu jest niższa od 70 dB (A), co oznacza poziom mocy 
akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie pojęć technicznych 

Stopień ochrony przed porażeniem prądem: 
Klasa II – Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym 
zabezpiecza podwójna lub wzmocniona izolacja.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian tekstu i parametrów technicznych.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORKÓW
Przed oddaniem urządzenia w  punkcie zbiorczym należy wyjąć z  urządzenia 
akumulatorek. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że wyłącznik główny A7 jest 
ustawiony w pozycji 0 (wyłączono). Naciśnij w kierunku strzałek na zatrzaski na dolnej 
stronie akumulatora, wysuń akumulator z  pojemnika. Odłącz złącze F3 od gniazdka 
F4 i wyjmij akumulator.

WSKAZÓWKI I  INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE 
ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do punktu zbioru surowców 
wtórnych.

UTLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach 
oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie 
wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Aby 
zagwarantować poprawny sposób utylizacji, odnowy i  recyklingu 
produktów tego rodzaju, należy je przekazać do wyznaczonych 
punktów zbiórki. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w innych 
krajach europejskich możesz zwrócić swoje produkty lokalnemu 
sprzedawcy w przypadku zakupu podobnego nowego produktu.

Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne 
i  przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na 
środowisko naturalne i  zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem 
niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać szczegółowych informacji, skontaktuj 
się z lokalnym urzędem lub najbliższym miejscem zbiórki odpadów.
W przypadku niedotrzymania postępowania utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie 
krajowymi przepisami, mogą zostać nałożone kary.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej
Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, 
uzyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską
Symbol ten obowiązuje w  Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji 
produktu, zażądaj w  lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji 
o poprawnym sposobie utylizacji.

Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania 
dyrektyw UE.

SENCOR niniejszym oświadcza, iż typ urządzenia radiowego na SRV 6110BK zgodny 
jest z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełne brzmienie Deklaracji Zgodności UE do dyspozycji jest pod niniejszym adresem 
internetowym www.sencor.eu.
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