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Toto je výstražný bezpečnostní symbol. Varuje vás před potenciálním rizikem úrazu.  

Bezpečnostní informace
Důležité bezpečnostní pokyny

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

Bezpečnostní oddělovací 
transformátor odolný 
proti zkratu

Spínaný zdroj

Samostatná napájecí 
jednotka

VAROVÁNÍ: Při používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte základní opatření včetně těchto:
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.

www.robotworld.cz
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• Nepoužívejte zařízení na mokrém povrchu nebo na povrchu, kde 
stojí voda.

• Nenechte zařízení sbírat velké předměty, jako jsou kameny, velké kusy 

• Váš robot je dodáván s napájecím kabelem schváleným pro danou 
oblast a je navržen pro zapojení pouze do standartní domácí zásuvky
se střídavým proudem. Nepoužívejte žádný jiný napájecí kabel.
Potřebujete-li kabel vyměnit, kontaktujte oddělení péče o zákazníky.
Bude tak zaručeno, že vyberete nabíjecí kabel vhodný pro vaši zemi.

papíru ani jiné věci, které je mohou ucpat.

• Nenechte zařízení sbírat hořlavé ani zápalné materiály, jako je benzín 

mohou tyto materiály vyskytovat.

• 
například cigarety, zápalky, horký popel nebo cokoli jiného, co by 
mohlo způsobit požár.

• Dávejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Za napájecí kabel 
netahejte (ani při přenášení zařízení či nabíjecí stanice), nepoužívejte 

napájecí kabel na horký povrch.

• 
nepoužívejte. Pokud zařízení nebo nabíjecí stanice nepracují, jak mají, 
spadly na zem, byly poškozeny, ponechány venku nebo se dostaly 

servisní technik, aby nehrozilo nebezpečí.

• Jestliže je poškozen napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce nebo 
servisní technik, aby nehrozilo nebezpečí.

• Před čištěním nebo údržbou nabíjecí stanice je nutné vytáhnout 
zástrčku ze zásuvky.

• Před čištěním nebo údržbou zařízení VYPNĚTE vypínač.

• 
osoby. Pokud potřebujete vyměnit nebo vyjmout baterie, kontaktujte 

• 
dodávanou se zařízením od výrobce. Používání baterií, které nelze 
dobíjet, je zakázáno. 

OBECNÉ

VAROVÁNÍ
• 

Společnost iRobot nenese žádnou odpovědnost za škody nebo úrazy 
způsobené nesprávným zacházením.

• 
dodávanou se zařízením. Nepoužívejte neautorizované nabíječky.
Použití neautorizované nabíječky může způsobit přehřátí, kouření,
vznícení nebo explozi baterie.

• Napájecí svorky se nesmí zkratovat.

• 

nutné na okraj umístit nějakou zábranu, aby jednotka nespadla. 

• Napětí zdroje musí odpovídat napětí uvedenému na nabíjecí stanici.

• 

• 
rozsvícené svíčky.

• 

• 
oblečením ani žádnými částmi těla.

• 

VAROVÁNÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit smrt nebo vážný úraz. 

POZOR: Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek malý nebo středně 
těžký úraz. 

UPOZORNĚNÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která může vést k poškození majetku.

www.robotworld.cz
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• Pokud se robot nebude delší dobu používat, plně ho nabijte 

• Pokud delší dobu nepoužíváte nabíjecí stanici, odpojte ji od sítě.

• 

• 
vypínač.

• 
zlikvidovat.

• 
předpisy.

• Poškozený nebo vadný napájecí zdroj se nesmí opravovat ani dále 

• Robota ani nabíjecí stanici neotevírejte. Neobsahují žádně součásti, které
by uživatel mohl opravit. Servis přenechejte kvali�kovaným servisním
technikům. 

• Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, používejte zařízení pouze na 
suchých místech uvnitř budov. 

• Nedotýkejte se robota ani nabíjecí stanice mokrýma rukama

• Robota neprovozujte v prostorách, kde jsou v podlaze odkryté elektrické
zásuvky.

• Pokud zařízení přejede přes napájecí kabel a zachytí ho, může stáhnout
připojený předmět a shodit ho ze stolu nebo police. Před použitím robota
skliďte předměty, jako je oblečení, volné papíry, provázky od žaluzií nebo
záclon, napájecí kabely a všechny křehké předměty.

• Pamatujte, že se robot pohybuje sám od sebe. Při chůzi v prostoru, buďte
opatrní a nešlápněte na něj.

• Nepoužívejte zařízení k úklidu ostrých předmětů, skla ani čehokoliv, co 
hoří nebo se z toho kouří.

• Tento robot je urcen k použití pouze na suchých podlahách. Nepoužívejte 
robota k úklidu vylitých tekutých nečistot. Zabraňte namočení robota
a nabíjecí stanice.

• Na robota nic nepokládejte.

• Zanedbání čistoty kontaktů nabíječky může způsobit nemožnost 
nabíjet baterii.

• Robota používejte a skladujte pouze v prostředí s pokojovou teplotou.

• Má-li uklízená místnost balkón, musíte pomocí fyzické zábrany zamezit
vjezdu robota na balkón a zajistit tak bezpečný provoz.

používat.

• Zařízení nespalujte, ani kdyby bylo vážně poškozeno. Baterie mohou 

• 
roboty iRobot.

POZOR
• 

• Do sacího otvoru nic nedávejte. Pokud je sací otvor zablokován, 
zařízení nepoužívejte. Chraňte sací otvor před prachem, žmolky, 

UPOZORNĚNÍ
• Před recyklací nebo likvidací zařízení je nutné vyjmout baterii 

• Nepoužívejte baterie, které nelze dobíjet. Používejte výhradně 

zakupte stejnou baterii iRobot nebo požádejte oddělení péče 

baterie. 

www.robotworld.cz



•  Z uklízeného prostoru odstraňe všechny vratké předměty a předměty, 
které by se mohly snadno poškodit při kontaktu s robotem. Robot je 
k vybavení bytu velmi šetrný, ale pokud je zařízení bytu natolik choulostivé, 
že i pres to dochází k jeho poškození, zabraňte robotu v kontaktu 
s takovým předmětem např. fyzickou překážkou.

• Nepoužívejte nabíjecí stanici s poškozeným napájecím kabelem nebo 
zástrčkou. Tyto díly je nutno v případě poškození vyměnit.

• Před čištěním nebo údržbou vždy robota odpojte od nabíjecí stanice.

• Robota nabíjejte pouze pomocí dodaného napájecího zdroje. Dodaný 
napájecí zdroj disponuje bezpečným, velmi nízkým napětím, které 
odpovídá klasi�kaci u vstupu robota a které je potřebné pro zajištění 
bezpečného provozu.

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

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

měniče napětí okamžitě zaniká záruka.

UPOZORNĚNÍ
• Před recyklací nebo likvidací musíte z robota vyjmout baterie.

• Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledku, používejte pouze baterii iRobot, 
která se dodává s robotem.

• Nepoužívejte baterie, které nelze dobíjet. Používejte výhradně dobíjecí baterii
dodanou s výrobkem. V případě nutnosti výměny zakupte shodnou baterii 
iRobot nebo požádejte oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot 
o doporučení vhodné alternativní baterie.

• Před dlouhodobým skladováním baterii vždy nabijte a vyjměte ji z robota 
i příslušenství.

• Pokud bydlíte v oblasti s častými bouřkami s blesky, doporučujeme
používat doplňkovou přepěťovou ochranu. Přepěťová ochrana může 
nabíjecí stanici robota ochránit v případě elektrické bouře.

CZ NABÍJECÍ STANICE

VAROVÁNÍ

• Baterii neotevírejte, nedrťte, nezahřívejte nad 80 °C ani nezapalujte.
Řiďte se pokyny výrobce.

• Baterii nezkratujte stykem kovových předmětů s kontakty baterie ani ji

• Pravidelně kontrolujte, zda baterie neteče nebo není poškozena. Nenabíjejte 
baterie, které jsou poškozené nebo z nich vytéká elektrolyt, a dávejte pozor, aby 
se vám nedostal na pokožku nebo do očí. Pokud k tomu došlo, omyjte zasaženou 
oblast velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Vložte baterii do
uzavřeného plastikového sáčku a zrecyklujte ji nebo bezpečně zlikvidujte v souladu 
s místními předpisy na ochranu životního prostředí, případně ji odevzdejte
k likvidaci v servisním středisku společnosti iRobot.

• Na používání baterií dětmi by měla dohlížet dospělá osoba. Při spolknutí článku 
nebo baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

neponořujte do tekutiny. Baterie nevystavujte mechanickým nárazům.

BATERIE

VAROVÁNÍ

POZOR

www.robotworld.cz
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Pohled shora

Informace o robotickém vysavači a mopu Roomba Combo™

Pod krytem

Kryt

Senzor LiteTouch®

Tlačítko pro uvolnění 
nádržky Stavová  

kontrolka

Kontrolka Wi-Fi

Tlačítko CLEAN

Vypínač

Tlačítko RESET

Multifunkční  
čisticí nástroj

Pohled zdola

Senzor proti 
pádu ze schodů

Senzor proti  
pádu ze schodů

Senzor proti pádu ze 
schodů

Dobíjecí kontakty

Boční kartáček Boční kartáček

Hlavní kartáč 

Kolečka

Přední kolečko
Dvířka pro baterii

Nádržka
Zadní kolečko

Odtok vody

www.robotworld.cz



Model ™

Pracovní napětí Jmenovitý příkon 

Model nabíjecí stanice ADH-N1

Jmenovité vstupní napětí Jmenovité výstupní 
napětí

Jmenovitý výstupní proud Jmenovitý příkon

Frekvenční pásma

Maximální efektivní 
vyzářený výkon

Příkon při vypnutí

2        

CZ

Zdokonalený systém mopu

Omyvatelná čisticí  

Destička čisticí utěrky

Nádržka

Víčko nádržky

Okénko senzoru IR

Dobíjecí kontakty

Rukojeť  
sběrného koše

Zámek sběrného koše

Prachový �ltr

Pěnový �ltr

www.robotworld.cz
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• Než robota začnete nabíjet, ZAPNĚTE 
jeho vypínač. 
„I“ = zapnuto, „O“ = vypnuto

• Umístěte robota na nabíjecí stanici tak, aby se kovové dobíjecí kontakty 

• Před nabíjením robota
čisticí utěrky.

• Když robot zrovna neuklízí, je nejlepší ho místo vypnutí nechat zapnutého
v nabíjecí stanici. Robot se po nabití automaticky přepne do udržovacího 
režimu.

• Chcete-li robota na delší dobu uskladnit, plně ho nabijte, vypněte jeho 

Nabíjení

Nastavení robotického vysavače a mopu Roomba Combo™

Světlo tlačítka CLEAN při nabíjení

Bliká: Nabíjení

Vypnuté: Plně nabito

Dobré pokrytí sítí Wi-Fi®

vpředu

obě strany obě strany
 Poznámka: Před prvním použitím nechte robota aspoň čtyři hodiny 
nabíjet.

www.robotworld.cz
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Příprava

Předtím, než robota použijete na 
menších kobercích nebo rohožích 

střapce pod koberec.

nadbytečné předměty. 

Nepoužívejte robota na povrchu, 
kde stojí voda. Pokud do robota 
vnikla voda, musí ho opravit 
společnost iRobot, aby nehrozilo 
nebezpečí.

1

2

3

Aplikace iRobot Home

 Poznámka: 

®.
• 

• 

•  Nastavte si automatický úklidový rozvrh.
•  Pomocí funkce Spot Clean (lokální úklid) můžete robota nechat uklízet 

na konkrétních místech.
• 

hlasem.
• 

chytrými zařízeními. 

www.robotworld.cz
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Úklid

• Aby robot fungoval co nejlépe, doporučujeme nechat nádržku na vodu 

• Při zahájení úklidu budou stavové kontrolky blikat podle vybrané 
úklidové navigace. Při výběru přímočaré navigace budou kontrolky  
blikat zleva doprava. Při výběru reaktivní navigace budou kontrolky  
blikat současně.

• 
CLEAN svítit. Stisknutím tlačítka CLEAN robota probudíte.

• Na konci úklidu nebo při potřebě dobití se robot vrátí do nabíjecí stanice.
Robot po dobití již dále nebude pokračovat v úklidu.

Stačí stisknout tlačítko CLEAN

Stisknutím spustíte, pozastavíte 
nebo obnovíte úlohu.

Dvěma stisknutími přepnete mezi 
způsoby navigace při úklidu.

Spot Clean (Lokální úklid)

Robot má režim lokálního úklidu, který je možné aktivovat pomocí 

spirále vrátí do výchozího bodu.

www.robotworld.cz
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Při nastavení přímočaré navigace:

• Robot během úklidu automaticky plánuje trasu. Pokud ho během úklidu 

• Robot se může na chvilku zastavit, aby znovu vypočítal úklidovou dráhu. 

rozvržení místnosti.

• 
mezi tyto různé typy podlahy umístit překážky (například zavřené dveře) 

Výběr úklidové navigace
Robot má dvě nastavení typu úklidu pro účinné čištění různých typů podlah. 
Typ úklidu je možné přepnout dvěma klepnutími na tlačítko CLEAN nebo 

Při čištění koberců je potřeba 
použít reaktivní navigaci. Robot 
bude uklízet přímočarým 

směr, když narazí na překážku.

Přímočará navigace  

vhodná pro čištění holé podlahy. Robot 
si naplánuje nejefektivnější trasu, uklízí 

vrací se, aby vyčistil vynechaná místa 

místnosti. 

režim použije automaticky.

www.robotworld.cz
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Do nádržky doplňte vodu 
Připevněte nádržku.

nádržce. Omyvatelná čisticí utěrka automaticky vytírá podlahu.
• 

zbytkovou vodu.

• 
destičku čisticí utěrky. Prázdnou nádržku nezapomeňte  
vrátit zpět.

• Při používání systému mopu složte okraje rohoží, aby se jim 
robot mohl vyhnout.

• 

• 

• Pokud chcete, aby vytírání bylo mokřejší, namočte čisticí 

Systém mopu
1 2

Čisticí roztok

Při vytírání můžete do nádržky 
před doplněním vody přidat 
čisticí prostředek na tvrdé  
podlahy Braava jet®. Jedná se
o koncentrovaný čistící roztok. 

4 capfuls 
per tank

Retail: Full size
(Sold separately)

Důležité: Seznam bezpečných čisticích prostředků, které robota 

 Poznámka: 
přímočará navigace.

Prodejní balení
Objem: 473 ml 

(samostatný prodej)

na celou 
nádržku

www.robotworld.cz



8        

CZ
Zvuk alarmu Světlo stavové kontrolky Problém Řešení

/ robota zhasne. Vybitá baterie Zapněte robota. Ručně ho umístěte na nabíjecí stanici  

Jedno pípnutí Bliká ČERVENĚ. Porucha koleček

Dvě pípnutí Bliká ČERVENĚ. Porucha hlavního kartáče

Tři pípnutí Bliká ČERVENĚ.

Porucha koleček

Čtyři pípnutí Bliká ČERVENĚ. Porucha sběrného koše

Pět pípnutí Bliká ČERVENĚ. Vybitá baterie

Šest pípnutí Bliká ČERVENĚ. Porucha bočního kartáčku

Sedm pípnutí Bliká ČERVENĚ. Porucha senzoru proti pádu ze schodů nečistoty.

Osm pípnutí Bliká ČERVENĚ. Robot je při nabíjení vypnutý. Zapněte robota.

Diagnostika problémů

www.robotworld.cz
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Vyprazdňování sběrného koše

Péče a údržba
Aby robot co nejlépe fungoval, postupujte podle pokynů uvedených 
na následujících stránkách. Multifunkční čisticí nástroj umožňuje 

všimnete, že robot zanechává část smetí na podlaze, vyprázdněte 

Součást Frekvence údržby
Frekvence 
výměny*

Sběrný koš, nádržka Po každém použití

Čisticí utěrka Po každém použití Vždy po 

Houbovitý nebo vysoce Jednou týdně (dvakrát Každých 

Hlavní kartáč Jednou týdně Každých 

Boční kartáček Jednou za dva týdny Každých 

Samostatné kolečko, 
senzor proti pádu 
ze schodů, nárazník Jednou týdně

Zvedněte kryt robota 

Otevřete dvířka sběrného koše.

Vyprázdněte sběrný koš.

1

2

3

1

2

Čištění vysoce účinného  

Důležité: 

Odstraňte nečistoty poklepáním 

Vyjměte pěnový a vysoce
účinný �ltr. 

zoP námka: Společnost iRobot vyrábí různé náhradní díly a sestavy. 
Pokud se domníváte, že potřebujete některý náhradní díl, požádejte
o další informace oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot nebo
navštivte autorizovaného prodejce společnosti iRobot. 

*  
opotřebení. Používejte výhradně originální díly iRobot.

Důležité: Dojde-li k mechanickému poškození robota, v důsledku 
zanedbané pravidelné údržby, nebude na toto poškození uznána záruka. 

www.robotworld.cz



Vyjměte pěnový a vysoce účinný �ltr
z nádržky. 
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1

3

2 tekoucí vodou.
prachový �ltr

rámu sběrných kartáčů rám odstraňte. 

Sběrný koš nechte před 
připojením úplně vyschnout.

Čištění bočních kartáčků
Vyjměte boční kartáčky. Pomocí multifunkčního 

1

2

3
Čištění hlavního kartáčeMytí sběrného koše

Poznámka: Multifunkční čisticí nástroj umožňuje 

Vyjměte hlavní kartáč. 

Pomocí multifunkčního čisticího nástroje 

Důležité: 

Poznámka: 

Důležité: Dojde-li k 
mechanickému poškození 
robota, v důsledku 
zanedbané pravidelné 
údržby, nebude na toto 
poškození uznána záruka. 

www.robotworld.cz
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Očistěte nárazník kartáčem na multifunkčním čisticím nástroji.

Kartáčem multifunkčního čisticího nástroje očistěte senzory 
proti pádu ze schodů, aby dobře fungovaly.

Další součásti

chlupy namotané kolem předního kolečka.

dobře fungovaly.

Důležité: Přední kolečko zanesené chlupy
a nečistotami může poškodit
podlahu. Pokud se kolečko
po čištění volně netočí,
kontaktujte oddělení
péče o zákazníky. 

Důležité: Nesříkejte čisticí prostředky
ani vodu přímo na senzory nebo
do otvoru pro senzory.

www.robotworld.cz



CZ

Čištění systému mopu

Nesušte na přímém slunečním světle.
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