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Toto je výstražný bezpečnostní symbol. Varuje vás před potenciálním rizikem fyzického poranění.
Řiďte se všemi bezpečnostními zprávami, které po tomto symbolu následují, abyste se vyhnuli možnému poranění nebo smrti.

VAROVÁNÍ: Při používání elektrického spotřebiče byste vždy měli dbát základních pokynů včetně 
následujících:

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko zranění osob nebo poškození majetku, přečtěte si a při nastavování, 
používání a údržbě robota dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

VAROVÁNÍ: Rakovina a poškození reprodukčních funkcí – www.P65Warnings.ca.gov/product

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či 
s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem 
nebo po poučení o bezpečném používání spotřebiče a pokud si jsou vědomy příslušných rizik. 
S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 

Bezpečnostní informace
Důležité bezpečnostní informace

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY

TYTO POKYNY K POUŽITÍ SI USCHOVEJTE

BFP

Riziko úrazu 
elektrickým proudem

Zařízení třídy II Přečtěte si uživatelskou 
příručku

Nebezpečí požáru Pouze pro použití 
uvnitř budov

Udržujte mimo dosah dětí. Ochrana před zpětným 
prouděním elektřiny

Obecný symbol pro 
recyklaci

Jmenovitý příkon, 
stejnosměrný proud

Jmenovitý výkon, 
stejnosměrný proud

Samostatná napájecí 
jednotka

Jmenovitý příkon, 
střídavý proud

Tento návod k obsluze obsahuje informace pro regulační model(y): ADB-N2.
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• Do zařízení nelijte žádné tekutiny a nenořte jej do vody.
• Zařízení nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu. 
• Dohlédněte, aby si se zařízením nikdo nehrál. Obzvláštní dohled je 

třeba, pokud zařízení používají děti nebo se pohybují okolo.
• Zařízení používejte výhradně způsobem popsaným v příručce.
• Zařízení nepoužívejte, jsou-li kabel nebo zástrčka poškozené. Pokud 

zařízení nepracuje, jak má, spadlo na zem, bylo poškozeno, ponecháno 
venku nebo spadlo do vody, vraťte jej do servisního střediska. 

• Se zástrčkou nebo zařízením nikdy nemanipulujte, pokud máte mokré ruce.
• Do otvorů v přístroji nevkládejte žádné objekty. Pokud je nějaký otvor 

ucpán, zařízení nepoužívejte. Chraňte před prachem, žmolky, chlupy 
a vším, co může omezit proud vzduchu. 

• Pokud se chcete vyvarovat riziku neúmyslného resetování tepelné po-
jistky, tento přístroj nesmí být napájen z externího spínacího zařízení, 
například časovače, nebo připojen k obvodu, který je zdrojem pravidel-
ně vypínán a zapínán.

UPOZORNĚNÍ
• Výrobek se nesmí používat s žádným typem měniče napětí. Použitím 

měniče napětí okamžitě zaniká záruka.
• Pokud bydlíte v oblasti s častými bouřkami s blesky, doporučujeme 

používat doplňkovou přepěťovou ochranu. Při bouřce s blesky může 
přepěťová ochrana ochránit vaše zařízení pro odstraňování nečistot.

• Zařízení nepoužívejte bez vloženého sáčku na prach nebo filtrů.
• Pokud chcete zařízení na odstraňování nečistot správně udržovat, 

nevkládejte dovnitř žádné objekty a čistěte jej.
• Před čištěním nebo údržbou robota jej vždy odpojte od zařízení na 

odstraňování nečistot.

OBECNÉ

VAROVÁNÍ
• Tento výrobek není hračka. Malé děti a domácí zvířata musí být během 

provozu výrobku pod dohledem. 
• Na tento výrobek nesedejte ani nestoupejte.
• Tento výrobek je dodáván s napájecím kabelem schváleným pro danou 

oblast a je navržen k zapojení pouze do standardní domácí zásuvky se 
střídavým proudem. Nepoužívejte žádný jiný napájecí kabel. Potřebu-
jete-li kabel vyměnit, kontaktujte oddělení péče o zákazníky. Bude tak 
zaručeno, že vyberete napájecí kabel vhodný pro vaši zemi.

• Zařízení pro odstraňování nečistot nerozebírejte ani neotevírejte, pokud 
k tomu nejste vyzváni. Neobsahují žádné součásti, které by uživatel 
mohl opravit. Servis přenechejte kvalifikovaným servisním technikům.

• Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, používejte zařízení pouze na 
suchých místech ve vnitřních prostorách.

• S tímto výrobkem nikdy nemanipulujte, pokud máte mokré ruce. 
• Výrobek skladujte a provozujte pouze v prostředích s pokojovou teplotou.

ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMATICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT

VAROVÁNÍ
• Před čištěním zařízení na odstraňování nečistot odpojte zařízení od 

elektrické sítě, snížíte tak riziko úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která může, pokud se jí nevyhnete, 
mít za následek smrt nebo vážné zranění. 

POZOR: Označuje nebezpečnou situaci, která může, pokud se jí nevyhnete, mít 
za následek drobné nebo střední zranění. 

UPOZORNĚNÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která může, pokud se jí 
nevyhnete, mít za následek poškození majetku.

O zařízení pro automatické odstraňování nečistot Clean Base™

Pohled shora

Pohled zepředu

Dobíjecí 
kontakty

Víko nádobky

Okénko IR
Výfukový otvor

Navíječ kabelu

Drážky na kabel

Otvor pro 
odvedení nečistot

Vodicí kolejničky pro sáček

Senzor sáčku nádobky

Trubice pro odvedení 
nečistot

Kryt ventilátoru
Senzor přítomnosti sáčku 

Pohled zezadu

Podběhy 
koleček

Kontrolka LED
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O zařízení pro automatické odstraňování nečistot
Během úklidu se robot automaticky vrací k zařízení pro odstraňování nečistot, 
aby dle potřeby vyprázdnil sběrný koš nebo se dobil. 

Když je potřeba nový sáček, kontrolka LED na zařízení pro odstraňování 
nečistot se rozsvítí červeně. Pokud je zjištěno ucpání, zařízení pro 
odstraňování nečistot provede další pokusy o jeho automatické odstranění.

0,3 m nad

 Poznámka: Pokud robota umístíte na zařízení pro odstraňování nečistot ručně, 
automaticky se nevyprázdní. K ručnímu vyprázdnění sáčku robota v tom případě 
použijte aplikaci iRobot HOME nebo tlačítko       na robotovi.

Pokyny pro péči a údržbu
Chcete-li zachovat co nejvyšší výkon zařízení pro odstraňování nečistot, držte 
se následujících postupů údržby:

Část dokovací 
stanice 

Frekvence údržby Frekvence výměny 

Sáčky
-

Sáčky by se měly měnit při upo-
zornění kontrolkou LED / aplikací

Dobíjecí kontakty 
Okénko IR

Jednou měsíčně
-

Kryt ventilátoru 
uvnitř nádobky

Jednou měsíčně (odeberte 
nečistoty z krytu ventilátoru) -

Péče a údržba

 Poznámka: Společnost iRobot vyrábí různé náhradní díly a sestavy. Pokud se 
domníváte, že potřebujete některý náhradní díl, o další informace požádejte 
oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot.

 Poznámka: 
Nestříkejte čisticí 
prostředky přímo 
na senzory nebo do 
otvorů pro senzory.

Čištění okénka IR a 
dobíjecích kontaktů

Zkontrolujte, zda na 
senzorech a dobíjecích 
kontaktech robota nejsou 
nečistoty. Otřete je 
čistým, suchým hadříkem.

Používání zařízení pro automatické 
odstraňování nečistot
Umístění zařízení pro automatické odstraňování nečistot 
Clean Base™ 

Odebrání nečistot 
z krytu ventilátoru

Zkontrolujte, zda se 
na krytu ventilátoru 
nenahromadily žmolky 
nebo nečistoty a otřete je 
čistým, suchým hadříkem. Poznámka: Pro zajištění optimálního 

výkonu robota a zařízení pro automatické 
odstraňování nečistot vyčistěte nebo 
vyměňte filtr robota, kdykoli je potřeba.

Vložte nový sáček zasunutím plastové 
chlopně do vodicích kolejniček.

 Odstraňte použitý sáček.

Zatlačením na víko zajistěte, 
zda je zcela zavřené.

4

3

5

 Poznámka: Tímto 
se sáček uzavře, aby 
se prach a nečistoty 
nedostaly ven.

Výměna sáčku

Nejprve nadzvedněte plastový držák 
a poté z nádobky odeberte sáček.

Nadzvedněte víko nádobky.1

2

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili riziku pádu robota ze schodů, ujistěte se, že se 
nabíjecí stanice nachází nejméně 1,2 metru od schodů.

Dobré pokrytí sítí Wi-Fi®

* Objekty neodpovídají měřítku.

1,2 m od 
schodů

1,2 m zepředu

0,5 m na obě 
strany

www.robotworld.cz
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USA a Kanada
Máte-li dotazy nebo připomínky ohledně zařízení pro odstraňování 
nečistot, před kontaktováním prodejce nejprve kontaktujte společnost 
iRobot.

Na stránce global.irobot.com naleznete tipy ohledně podpory, nejčastější 
dotazy a informace o příslušenství. Další informace najdete v aplikaci 
iRobot HOME. Budete-li stále potřebovat pomoc, obraťte se na náš 
americký tým péče o zákazníky na čísle (877) 855-8593.

Provozní doba oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot USA
• Pondělí až pátek: 9:00 –21:00 východního času
• Sobota a neděle: 9:00 – 18:00 východního času

Mimo území USA a Kanady 
Na webu global.irobot.com můžete: 

• získat další informace o společnosti iRobot ve vaší zemi,
•  získat rady a tipy na zlepšení výkonu výrobku,
• získat odpovědi na své otázky,
• kontaktovat své místní středisko zákaznické podpory.

Péče o zákazníky společnosti 
iRobot

Diagnostika problémů

Bude-li něco špatně, upozorní vás zařízení pro odstraňování nečistot pomocí 
kontrolky LED na přední straně nádobky a prostřednictvím aplikace iRobot HOME.

Informace o předpisech

Kontrolka LED Běžná chyba Jak ji opravit 

Červená Sáček je plný nebo 
chybí

1. Je-li sáček plný nebo chybí, vyměňte jej.

2. Ujistěte se, že sáček drží na místě.

3. Pokud problém trvá, z otvoru na spodní 
části robota a zařízení pro odstraňování 
nečistot odeberte všechny nečistoty.

Blikající červená V odváděcí cestě 
dokovací stanice 
došlo k úniku nebo 
ucpání

1. Zkontrolujte, zda je víko nádobky 
zatlačeno nadoraz a pevně uzavřeno. 
Tlačítkem       na robotovi vyprázdněte 
koš ručně.

2. Z otvoru na spodní části robota 
a zařízení pro odstraňování nečistot 
odeberte všechny nečistoty.

3. Zařízení pro odstraňování nečistot 
odpojte od elektrické sítě. Obraťte jej 
na bok a zkontrolujte, zda je trubice pro 
odvádění nečistot čistá. Pokud je třeba, 
odeberte trubici a vyčistěte ji.

Společnost iRobot Corporation tímto prohlašuje, že dané rádiové 
zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU o rádiových 
zařízeních a směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Celý 
text prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na této adrese: 
www.irobot.com/compliance.
 
Toto zařízení obsahuje model rádiového modulu BYD Precision 
Manufacture Co., Ltd.: AXC-Y1. Trident je dvoupásmové rádio, které 
funguje v pásmech WLAN 2,4 GHz a WLAN 5 GHz. 

•  Pásmo 2,4 GHz je omezeno na provoz mezi 2400 MHz a 2483,5 
MHz s maximálním výstupním výkonem EIRP 18,48 dBm (70,47 
mW) při 2412 MHz.

•  Pásmo 5 GHz je omezeno na provoz mezi 5150 MHz a 5850 MHz 
s maximálním výstupním výkonem EIRP 21,02 dBm (126,47 mW) 
při 5180 MHz.

Tento symbol na výrobku označuje, že přístroj nelze vyhodit 
mezi běžný netříděný komunální odpad. Jako koncový uživatel 
zodpovídáte za likvidaci zařízení s ukončenou životností ekologicky 
šetrným způsobem, například:

•  (1) jeho vrácením distributorovi/prodejci, od kterého jste je zakoupili;
•  (2) jeho odevzdáním na určeném sběrném místě.
Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné zdroje a 
zabránit jakýmkoli negativním efektům na lidské zdraví a životní 
prostředí, ke kterým by při nesprávné manipulaci s odpadem jinak 
mohlo dojít. Další informace získáte u místních úřadů nebo na 
nejbližším určeném sběrném místě. Při nesprávné likvidaci tohoto 
odpadu může být v souladu s vnitrostátními právními předpisy 
udělena pokuta. Další informace najdete na této adrese: http://
ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

www.robotworld.cz
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