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VÝSTRAHABEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 

BEZPEČNOSTNÍ 
UPOZORNĚNÍ

Při použití jakéhokoli elektrického zařízení byste měli vždy dodržovat základní pravidla, včetně 
následujících:
PŘED POUŽITÍM (TOHOTO ZAŘÍZENÍ) SI VŠECHNY POKYNY PŘEČTĚTE. Pokud výstrahy 
a pokyny nebudete dodržovat, může dojít k elektrickému šoku, požáru či závaznému zranění.
VAROVÁNÍ - Za účelem snížení rizika požáru, elektrického šoku nebo zranění:
1. Nepoužívejte zařízení venku nebo na vlhkém povrchu.
2. Nedovolte, aby bylo zařízení používáno jako hračka. Při použití dětmi, nebo v blízkosti dětí,

domácích miláčků nebo rostlin dbejte zvýšené pozornosti.
3. Zařízení používejte podle pokynů tohoto návodu. Používejte pouze nástavce doporučené

výrobcem.
4. Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena. Pokud zařízení nebo

dokovací stanice nefungují správně, spadly, jsou poškozeny, zůstaly venku nebo spadly do
vody, vraťte je do servisního centra.

5. Za napájecí kabel netahejte, nepoužívejte jej pro uchopení, nepřivírejte jej do dveří ani
neovíjejte okolo ostrých hran či rohů. Nedovolte, aby zařízení přes kabel přejíždělo. Kabel
chraňte před horkými povrchy.

6. Kabel neodpojujte tahem za něj. Pro odpojení uchopte zástrčku, nikoli kabel.
7. Pokud máte vlhké ruce, nemanipulujte s nabíječkou, dobíjecí zástrčkou ani dobíjecími

koncovkami.
8. Do otvorů nesmí zapadnout žádné předměty. Pokud je některý z otvorů ucpaný, zařízení

nepoužívejte; chraňte před prachem, látkami, vlasy, a čímkoli, co by mohlo snížit průchod
vzduchu.

9. Zamezte kontaktu vlasů, prstů a jakýchkoli částí těla s otvory a pohyblivými díly.
10. Nepoužívejte zařízení k úklidu hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je benzín, ani jej

nepoužívejte v prostředí, kde se mohou vyskytovat.
11. Neuklízejte zařízením cokoli, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, sirky či horký popel.
12. Zařízení nepoužívejte bez zasunuté nádobky na prach ani bez filtrů.
13. Chraňte před neúmyslným spuštěním. Zajistěte, aby spínač byl v poloze o_- než zapojíte

baterii, než budete zařízení zvedat či přenášet. Pokud budete přenášet zařízení s prsty na
spínači nebo zařízení zapojíte, kdy bude zapnuté, může dojít k nehodě.

14. Před jakoukoli úpravou, výměnou příslušenství nebo uložením odpojte zařízení od baterie.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění zařízení.

15. Zařízení dobíjejte pouze s nabíječkou dle specifikace výrobce. Dobíječka, která je vhodná
pro jeden typ baterie může vést ke vzniku rizika požáru, pokud je použita s jinou baterií.

16. Zařízení používejte pouze s určenou bateriovou sadou. Použití jiných baterií může způsobit
zranění nebo požár.

17. Pokud baterii nepoužíváte, uchovejte ji mimo ostatní kovové předměty, jako jsou kancelářské 
spony, mince, klíče, hřebíky, šroubky a jiné kovové předměty, které mohou vést spojení od 
jedné svorky ke druhé. Zkratování svorek baterie může způsobit spálení nebo požár.

18. Při narušení může z baterie vytékat tekutina; nedotýkejte se jí. Pokud se jí náhodou
dotknete, omyjte místo vodou. Pokud tekutina zasáhne oči, vyhledejte lékařskou pomoc.
Tekutina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popálení.

19. Nepoužívejte baterii ani zařízení, pokud došlo k poškození nebo nějakým změnám.
Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a mohou způsobit
požár, výbuch či vést k riziku zranění.

21. Baterii ani zařízení nevystavujte ohni ani nadměrným teplotám. Vliv ohně nebo teplot nad
130 °C může vést k výbuchu.

21. Zařízení neskladujte ani nepoužívejte v extrémně studeném nebo horkém prostředí (pod 4
°C nebo nad 40 °C). Zařízení nabíjejte při teplotách nad 4 °C a pod 40 °C.

22. Dodržujte všechny pokyny pro dobíjení a nenabíjejte baterii ani zařízení mimo teplotní
rozsah uvedený v pokynech.  Nesprávné dobíjení nebo teploty mimo uvedený rozsah
mohou baterii poškodit a zvýšit riziko požáru.

23. Zařízení opravujte pouze kvalifikovanou osobou za využití pouze stejných náhradních dílů.
Zajistíte tak zachování bezpečnosti výrobku.

24. Zařízení ani baterii neupravujte ani se nepokoušejte opravit jinak, než jak je uvedeno v
návodu k obsluze a údržbě.

25. Z uklízených míst odstraňte napájecí kabely jiných zařízení.
26. Neuklízejte pokoj tam, kde spí děti.
27. Neuklízejte místa, kde jsou zapáleny svíčky nebo křehké předměty na podlaze, kterou má

vysavač uklízet.
28. Neuklízejte vysavačem místnosti, kde svítí svíčky na nábytku, do kterého by vysavač mohl

narazit nebo který by mohl převrátit.
29. Nedovolte dětem, aby na vysavač sedaly.
30. Nepoužívejte vysavač na mokré povrchy.
31. Pokud je dokovací stanice poškozena, nepoužívejte ji.
32. Před čištěním a údržbou zařízení zařízení vypněte.
33. Před čištěním nebo údržbou dokovací stanice je nutné vyjmout zástrčku ze zásuvky.
34. Před vyjmutím baterie za účelem likvidace zařízení odeberte zařízení z dokovací stanice a

vypněte vypínačem o_ .
35. Pokud zařízení nebudete používat delší dobu, zcela jej nabijte a vypněte a odpojte z

nabíječky.
36. Pro použití pouze s dokovací stanicí VCA-RDS50.
37. Toto zařízení mohou používat děti nad 8 let a výše, a osoby se níženou fyzickou, senzo-

rickou či mentální způsobilostí nebo bez zkušeností a znalostí pouze, pokud budou pod
dohledem nebo poučeny o bezpečném použití zařízení a budou chápat související rizika.
Děti by si se zařízením neměly hrát. Děti by bez dohledu neměly provádět čištění ani
údržbu zařízení.

38. Informace o závazcích značky Samsung k ochraně prostředí a o zákonných závazcích 
souvisejících se zařízením, např. REACH (WEEE, baterie), jděte na stránky: 
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/-data_corner.html

39. Do zařízení nelijte vodu ani jinou kapalinu. Hrozí vyšší riziko poruchy zařízení nebo požáru.
40. Nepoužívejte vysavač POWERbot v blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

– Nepoužívejte vysavač POWERbot v blízkosti otevřeného ohně a zdrojů tepla, například
topných ventilátorů, svíček, lampiček, krbů ani v blízkosti hořlavých materiálů, jako je
benzín, alkohol, ředidlo atd.

41. Zajistěte, aby se v okolí míst, kde bude vysavač POWERbot uklízet, nevyskytovaly žádné
nebezpečné předměty, aby nedošlo ke kolizi, odpojení elektrických topných těles nebo
ventilátorů.

Pouze pro domácí použití.
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Představení výrobku

Manual

 

Provoz výrobku
Výstraha

Zařízení

Dokovací stanice

Čisticí kartáč Boční kartáč X2 páry

FiltrDálkové ovládáníNávod k obsluze

Mop X2Mopový nástavecNapájecí kabel

1. Zařízení nepoužívejte na mokré povrchy ani na povrchy se stojatou vodou. Před použitím
výrobku na koberci se střapci zahněte střapce pod okraj.

2. Může být potřeba umístit fyzickou překážku na místo, kde hrozí pád zařízení z hrany.

3. Odstraňte z podlahy napájecí kabely a malé předměty, které by mohly vysavači bránit a
ukliďte nábytek v uklízené místnosti na své místo.

4. Z podlahy ukliďte všechny předměty, jako jsou papuče, kabely, záclony, atd., aby mohl robot
volně pojíždět.

Baterie (typ AAA)
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Pokyny pro rychlé spuštění

Krok 1

1.5 M

1.5 M

1.5 M
1.5 M

Krok 2

Krok 3 Krok 4

Start/Pauza

Krok 5

Pokyny pro rychlé spuštění

1

4Naplňte ji vodou. 3

5 6

2

NEBO

První použití Pro mopový systém

Na držák upevněte mop. Stiskněte tlačítko na nádobce a 
nádobku vyjměte.

Namontujte nádrž na vodu na 
nástavec na mop.

Vložte pak sestavu s nádobkou na 
vodu do zařízení.

Stiskněte „       “ a začněte s úklidem 
mopem.
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3

4

5

6
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Informace o dálkovém ovládání

Výstraha

Pokyny k aplikaci (POWERbot-E)

Rychlé pokyny k aplikaci

Krok 1 Krok 2

Krok 3

Dokování

Start/Pauza
(čištění klikatým pohybem)

Čištění skvrn

Snížení sání

Směr

Čištění hran

Automatické čištění

Zvýšení sání

Dokování: Pokud je zařízení v pohotovostním nebo pracovním režimu, zařízení se vrátí do dokovací 
stanice pro nabíjení.

Směr: Ovládání směru pohybu šipkami vpřed/vlevo/vpravo.

Start/Pauza (čištění klikatým pohybem): Když je v pohotovostním režimu, zařízení začne pracovat 
klikatým pohybem nebo se zastaví.

Čištění skvrn: Začněte s čištěním na určitém místě ve spirálovém režimu.

Čištění hran: Čištění u hrany překážky.

Automatické čištění: automatický režim úklidu.

Zvýšení sání: Zvýšení sací síly.

Snížení sání: Snížení sací síly.

a. Před použitím vložte do dálkového ovládání baterii. Pokud jej nepoužíváte, baterii vyjměte.
b. V případě bezpečnostní události zde není funkce zpět.
c. Dálkové ovládání používejte ve vzdálenosti do 5 m od zařízení.

Návod pro přístup k síti

V APPLE App Store nebo Google Play 
Store vyhledejte aplikaci „POWER-
bot-E“ a stáhněte si ji. Postupujte podle 
pokynů na rozhraní pro registraci a 
přihlášení.

Klikněte v rozhraní na „+přidat 
zařízení“ a postupujte podle pokynů.

Při prvním použití pomalé blikání ukazatele Wi-Fi 
znamená, že vysavač přechází do stavu konfigurace 
přístupu k síti, nyní klikněte v aplikaci na „Další krok“ a 
proveďte konfiguraci nastavení sítě podle pokynů na 
rozhraní.
Poznámky: Pokud kontrolka Wi-Fi nebliká, dlouze 
stiskněte klávesu „        ” na 3 sekundy a pak ji 
uvolněte, jakmile zazní zvukový signál.
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Pokyny k aplikaci (POWERbot-E)

Rychlé pokyny k aplikaci

Výstraha

Krok 4

Režimy úklidu

Výkon sání

Dobíjení

Pokyny k aplikaci (SmartThings)

Návod pro přístup k síti

Jakmile je přístup k síti úspěšně 
nastaven, můžete vysavač ovládat přes 
aplikaci.

Start/Pauza

Ujistěte se, že je Váš telefon připojen k domácí Wi-Fi.

Pokud chcete používat aplikaci SmartThings k ovládání vysavače. Postupujte následovně:
KROK 1. Dokončete registraci v aplikaci POWERbot-E.
KROK 2. V APPLE App Store nebo Google Play Store vyhledejte aplikaci „SmartThings“ a stáhněte si ji.
- Před použitím aplikace SmartThings se musíte přihlásit do účtu Samsung.
- Chcete-li nastavit účet Samsung, postupujte podle pokynů poskytnutými aplikací SmartThings.
KROK 3. Registrujte aplikaci SmartThings a přihlaste se.
KROK 4. Připojte se podle pokynů níže k aplikaci SmartThings nebo POWERbot-E a pak můžete přes 
SmartThings vysavač ovládat.

Další nastavení

Ruční ovládání

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4
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V případě závady ji vyhledejte v následující tabulce.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Řešení Problém Možná příčina

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Řešení Příčina Řešení potížíProblém

V případě závady ji vyhledejte v následující tabulce.

Zařízení se nedobíjí
- Při dobíjení není vypínač zapnutý
- Zařízení a dobíjecí svorky nejsou zcela 

v kontaktu

- Zapněte zařízení
- Ujistěte se, že je zařízení zcela v kontaktu s 

dobíjecí svorkou

Zařízení je ucpané

- Zařízení je zakryté dráty na zemi, 
spadlou látkou nebo navinutým 
ubrusem

- Boční kartáče a válce jsou ucpané, 
zařízení nefunguje správně

- Zařízení automaticky zahájí únikový režim. 
Pokud nemá potíže, je nutné pomoci ručně.

- Vyčistěte vinutí na bočním kartáči a restartujte 
jej. V opačném případě se obraťte na 
poprodejní oddělení

Úklid není dokončen a vysavač 
se jede dobít

- Baterie robotu má kapacitu pod 20 % a 
jede se automaticky dobíjet

- Vysavač uklidil určité místo a hlásí 
„Úklid dokončen“

- Dobijte zařízení 
- Restartujte zařízení a vyberte režim úklidu 

„auto“ a začněte s úklidem, který může lépe 
rozvržení Vašeho domu vyhovovat

Podle nastaveného času úklid 
neproběhl

- Vypínač není zapnutý
- Naplánovaný úklid byl zrušen

- Zapněte vypínač zařízení
- Proveďte reset a nové nastavení

Po nainstalování mopu bude 
zařízení voduvzdorné

- Upadl magnet držáku mopu
- V nádobu na vodu chybí voda
- Výstupní otvor v základně zařízení je 

ucpaný

- Obraťte se na poprodejní servisní centrum
- Dolijte vodu
- Vyčistěte výstup vody a filtr nádobky

Zařízení nefunguje

- Vypínač není zapnutý
- Vybité baterie
- kolečko vypadlo a tři skupiny senzorů 

pádu jsou ve stavu závady

- Zapněte vypínač
- Dobijte zařízení
- Položte zařízení blízko země
- Obraťte se na poprodejní servisní centrum

Zařízení couvá - V místě se nachází překážka
- Dorazová kolejnice je zavřená

- Odstraňte překážky
- Klepněte na dorazovou kolejnice, abyste se 

ujistili, že ji neblokuje žádný předmět

Někdy se zařízení restartuje.
- Znamená to, že došlo k momentálnímu 

výboji statické elektřiny při úklidu 
koberce

- Zařízení bude v pořádku, pokud se do 3 sekund 
resetuje

Odpojení displeje 
aplikace

Přerušení spojení mezi 
mobilním telefonem a 
zařízením

- Ověřte, zda má mobilní 
telefon přístup k síti

- Ověřte, zda router funguje 
správně

- Vysavač musí být zapnutý
- Nastavení Wi-Fi zařízení je 

vymazáno
- Došlo ke změně hesla Wi-Fi 

nebo sítě

- Mobilní telefon musí obnovit přístup k 
síti

- Restartujte router
- Znovu zapněte zařízení
- Do aplikace přidejte nové zařízení
- Po spuštění systému dlouze stiskněte 

klávesu „      ” na 3 sekundy a pak ji 
uvolněte, jakmile zazní zvukový 
signál.

- Vymažte veškeré nastavení Wi-Fi 
vysavače a domácí spotřebič znovu 
přidejte

Pomalý chod aplikace Připojení do sítě není 
vyhovující

- Vytížení sítě
- Slabý příjem Wi-Fi signálu 

mobilního telefonu
- Pásmo sítě není vyhovující

- Restartujte router a snižte počet 
uživatelů

- Zkontrolujte nastavení samotného 
mobilního telefonu

- Rozšiřte pásmo sítě

Oznámení o otevřeném zdroji
Software zabudovaný v tomto výrobku obsahuje otevřený software
Následující URL http://opensource.samsung.com/opensource/VR_5000_M/seq/0 zobrazí 
licenční informace k otevřenému zdroji související s tímto výrobkem. Tato nabídka je 
platná pro všechny, kteří tuto informaci obdrží.
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