
Pokyny k ručnímu bezdrátovému vysavači 

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a řádně jej uschovejte. 

Adaptér dodávaný s tímto produktem lze použít pouze v nadmořské výšce pod 2000 m. 

www.robotworld.cz

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document


Představení produktu 

Tělo vysavače (s 
baterií)

Motorizovaný 
kartáč na 
podlahy

Elektrický mini 
kartáč

Štěrbinový 
nástavec

Kartáčový 
nástavec 2v1

Trubice

Nabíjecí adaptér Čistící kartáček Držák na zeď 2x šroubek
2x hmoždinka

www.robotworld.cz



Baterie
Stiskněte uvolňovací tlačítka akumulátoru a zasuňte jej do horní 
části ručního vysavače. Po správné instalaci baterie zacvakne na 
své místo.  

Trubice
Zasuňte  trubici do ručního vysavače, dokud nezapadne na 
místo. Stisknutím uvolňovacího tlačítka trubici vyjměte.  

Motorový podlahový kartáč
Zasuňte motorový kartáč do trubice, dokud nezapadne 
na místo. Stisknutím uvolňovacího tlačítka kartáč 
vyjmete. 

Příslušenství  
Zasuňte štěrbinový nástavec / kartáčový nástavec 2v1 do 
sací trubice nebo ručního vysavače, dokud nezapadne na 
místo.  

Poznámka:  
Štěrbinový nástroj je vhodný k čištění úzkých, štěrbinových nebo nepravidelných povrchů 
předmětů, jako jsou např. rohy, zásuvky, okna, rámy, klávesnice atd.  

Návod k instalaci 
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První použití

Nabíjení 

Světla indikátoru 

Úložiště 
Nainstalujte nástěnný držák na stěnu 
pomocí šroubů, které jsou součástí 
balení. Vložte vysavač zasunutím do 
držáku. Štěrbinový nástavec a kartáč 
2v1lze uložit na nástěnný držák podle 
níže uvedeného obrázku.

Provoz produktu 

Před použitím se ujistěte, že je vysavač napájen z baterie. Při 
prvním použití přístroj nabíjejte 3,5 hodiny.  
Stiskněte tlačítko    ON/OFF pro zapnutí, dalším stisknutím 
vysavač vypnete.  
Tlačítko pro nastavení rychlosti je    na horní straně 
akumulátoru. Počáteční rychlost je nastavena na nízký 
rychlostní stupeň. Každým dalším stisknutím se přepíná mezi 
nízkým, středním a vysokým rychlostním stupněm.  

Nabíjecí port je na akumulátoru. Nabíječku zapojte do 
elektrické zásuvky a přístroj nabijte. Bateriový blok lze také 
vyjmout a nabíjet samostatně.  

Poznámka:  
Používejte pouze originální baterii a nabíječku. Nepoužívejte jinou náhradní baterii nebo nabíječku.  
Chraňte baterii a nabíječku před poškozením nárazem nebo otřesem.  
Akumulátor a nabíječku uchovávejte v bezpečí před vodou a jakýmkoli vlhkým prostředím. Při 
nabíjení umístěte akumulátor na suché a chladné místo.  Neumisťujte baterii a nabíječku do 
horkého prostředí nad 50 stupňů. Zabraňte jejich přímému vystavení slunečnímu záření. Chraňte je 
před zahřátým povrchem a cigaretami.  Pokud je baterie nebo nabíječka vadná, neopravujte ji sami. 
Obraťte se prosím na zákaznický servis, který vám pomůže.  

Tento vysavač má 5 kontrolních světel ,která se po zapnutí 
rozsvítí. Kontrolky ukazují aktuální stav nabití baterie. Pokud 
je stav baterie nižší než 3 %, přístroj se automaticky vypne. 
Vysavač nabíjejte, když blikají všechny kontrolní světla.  
Během nabíjení bude 5 kontrolek blikat. Při plném nabití 
bude 5 kontrolek svítit trvale. Po 5 minutách všechny 
kontrolky zhasnou a jednotka přejde do režimu spánku. 

www.robotworld.cz



Vyčistěte zásobník na prach  
Vypněte vysavač, stiskněte uvolňovací tlačítko a vyprázdněte 
zásobník na prach.  

Vyčistěte filtry 
Nejdříve vyprázdněte zásobník na prach a poté vytáhněte filtry. 
Kovový i houbový filtr lze vyčistit. Spodní část prachové nádoby 
lze vyjmout. Můžete ji důkladně vyčistit pomocí čisticího 
kartáčku v balení.  
Poznámka: Filtry znovu namontujte, až budou zcela suché.  

Odstranění filtru HEPA 
Po vypnutí stiskněte uvolňovací tlačítko na konci filtračního 
prvku HEPA a vyjměte filtrační prvek HEPA pro výměnu 
nebo čištění.
Tip: Po vyčištění HEPA filtru je třeba jej před použ it ím důkladně vysuš i t.  

Čištění podlahového kartáče 

Údržba 

Vypněte vysavač, odemkněte zámek válečkového 
kartáče pomocí mince nebo jiného nástroje. Poté 
válečkový kartáč vyjměte a vyčistěte.  

www.robotworld.cz



Porucha Možná příčina Řešení 

Vysavač nefunguje 1. nedostatek energie
2. sací ústí je ucpané

1. nabíjení baterie
2. vyčistěte sací ústí

Slabý sací výkon 1. Prachová nádobka/filtr je plná prachu
2. chlupy nebo vlákna jsou omotány kolem kartáče.

1. vyčistěte prachový zásobník a filtry
2. vyčistěte kartáč a příslušenství

Motor běží s 
abnormálním 
zvukem

Ústí sání nebo hadička jsou ucpané. Odstranění ucpávky 

Válečkový kartáč se 
neotáčí a světla LED 
nefungují  

1. vlasy omotané kolem kartáče
2. jedna nebo více sekcí nemusí být správně

nainstalovány

1. odstraňte vlasy
2. zkontrolujte každou sekci a zajistěte dobré spojení.

Kontrolky baterie 
stále rychle blikají 

1. kartáč nebo prachová nádoba jsou
zablokovány a proud je zvýšen.  
2. Prostředí je příliš vysoké/nízké
3. použití nesprávného adaptéru k nabíjení

1. odstranit ucpání
2. nabíjejte baterii při příjemné vnitřní teplotě (0-
50 stupňů). 
3. Používejte pouze originální nabíječku dodanou

společností Womow 

Řešení problémů 

www.robotworld.cz



PŘED POUŽITÍM (TOHOTO PŘÍSTROJE) SI PŘEČTĚTE VŠECHNY NÁVODY, Nedodržení varování a pokynů může 
mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Tento spotřebič je určen pouze pro 
domácí použití.  

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o používání spotřebiče v bezpečném prostředí a rozumí
souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

2. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
3. Pro oddělení spotřebiče od elektrické sítě netahejte za přívodní kabel, ale za zástrčku.
4. Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
5. Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru, protože to může být zdrojem nebezpečí.
6. Spotřebič postavte na stůl nebo na pevnou podložku.
7. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se

předešlo nebezpečí.
8. Následující předměty jsou přísně zakázány, jinak dojde k poškození vysavače nebo ke vzniku požáru, který způsobí nehody a

zranění lidského těla:
• Nevysávejte velké ostré rozbité předměty, jako jsou střepy.
• Nevysávejte škodlivé nebo erodující kapaliny (rozpouštědla, žíraviny, čisticí prostředky."),
• Nevysávejte hořlavé nebo výbušné látky, jako je benzín nebo alkohol.

9. Pravidelně kontrolujte zařízení a přípojky, zda nejsou viditelně poškozené. Zařízení se nesmí používat, pokud je poškozený
kryt nebo jsou přítomna jiná poškození.

10.Nikdy se nepokoušejte sami otevírat zařízení nebo síťový adaptér ani vyměňovat připojovací kabel. Opravy zařízení vždy svěřte 
odbornému servisu. Při chybné opravě hrozí uživateli značné nebezpečí.

11.Nezachytávejte kabel síťového adaptéru a při používání adaptéru dávejte pozor, kde se kabel nachází, abyste předešli 
nebezpečí jeho přetržení. Kabel udržujte mimo dosah vyhřívaných povrchů (např. povrchů sporáků).

Bezpečnost
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12, Nedotýkejte se adaptéru a kabelu mokrýma rukama. 
13. Nemiřte vysavačem na osoby nebo zvířata, pokud je v provozu.
14. Síťový adaptér používejte pouze na suchých površích v budovách.
15. Zařízení používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
16. Tyto pokyny si prosím uschovejte na bezpečném místě.
17.Používejte pouze s dodaným adaptérem.

18. Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným napětím extra nízkého stupně, které odpovídá označení na spotřebiči,
19. Tento spotřebič obsahuje iontové baterie; baterie nevystavujte vysokým teplotám, protože by mohly explodovat.
20. Tento spotřebič se nabíjí pouze s dodaným adaptérem.
21. Při nabíjení vysavač nepoužívejte.
22. Aby nedocházelo k ucpávání filtračních prvků HEPA, doporučuje se používat k pravidelnému čištění filtračních prvků čisticí kartáček;

filtrační prvky se doporučuje vyměňovat každých 3-6 měsíců.

www.robotworld.cz


	Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a řádně jej uschovejte.
	Specifikace:
	Trubka
	Motorový podlahový kartáč
	Příslušenství

	Začněte používat
	Nabíjení
	Světla indikátoru
	Úložiště
	Vyčistěte zásobník na prach
	Vyčistěte filtry
	Odstranění filtru HEPA
	Čištění podlahového kartáče
	12, Nedotýkejte se malns adaptéru a kabelu mokrýma rukama.


	Nezáruční předpisy
	Pravidla pro vracení zboží
	Záznamy o údržbě



