
Vysavač POWERbot
Rychlá referenční příručka
Řada VR**R72****

• Před prací s tímto přístrojem si pečlivě prostudujte pokyny.
• Určeno pouze pro použití v interiéru.
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Čeština – 2

Seznam součástí1

Vysavač

Základní 
součásti

Dálkový 
ovladač

Dokovací 
stanice

Baterie  
(typ AAA)

Rychlá referenční 
příručka

Náhradní filtr Přívodní kabel

Nabíječka baterií Hraniční značky Měkký kartáč / kryt 
kartáče

Kombinovaný 
kartáč / kryt 

kartáče
✻✻ Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit.
✻✻ Informace o instalaci hraničních značek naleznete na straně 9.
✻✻ Specifikace baterie: 
Řada VR20R72****: Lithium-iontová, 21,6 V, 3 600 mAh, 12 článků
Řada VR10R72****: Lithium-iontová, 21,6 V, 1 800 mAh, 6 článků

✻✻ U modelů VR20R726*** jsou měkký kartáč a kombinovaný kartáč součástí balení.

[Typ A] [Typ B]
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Čeština – 3

Bezpečnostní informace2-1

• Před prací s přístrojem si důkladně
prostudujte tento návod a uchovejte jej
k nahlédnutí.

• Níže uvedené pokyny k obsluze jsou
určeny pro různé modely. Proto se
mohou vlastnosti vašeho vysavače
mírně odlišovat od vlastností popsaných
v tomto návodu.

Symboly použité k upozornění nebo 
výstraze

VÝSTRAHA
Označuje nebezpečí závažného nebo 
smrtelného zranění.

UPOZORNĚNÍ
Označuje nebezpečí zranění nebo 
materiálních škod.

Další použité symboly

POZNÁMKA
Označuje, že následující text obsahuje 
důležité doplňující informace.

• Informace o závazcích společnosti
Samsung k ochraně životního prostředí
a zákonných povinnostech u konkrétního
výrobku, např. podle nařízení REACH
(WEEE, baterie), najdete na stránce:
samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrického spotřebiče je 
potřeba dodržovat základní bezpečnostní 
opatření, zejména:

Před použitím robotického vysavače si 
přečtěte všechny pokyny.
Pokud dobíjecí/dokovací stanici 
nepoužíváte nebo se chystáte provádět její 
údržbu, odpojte ji z elektrické zásuvky.

VÝSTRAHA
Pro snížení nebezpečí požáru, poranění 
elektrickým proudem či úrazu: 

Obecné pokyny

• Spotřebič používejte pouze tak, jak je
uvedeno v tomto návodu.

• Nepoužívejte vysavač POWERbot ani
dobíjecí/dokovací stanici, pokud jsou
jakýmkoli způsobem poškozeny.

• Pokud vysavač nefunguje tak, jak má,
pokud spadl, poškodil se, zůstal venku či
spadl do vody, odešlete jej do střediska
péče o zákazníky.

• Nedotýkejte se vysavače POWERbot
ani dobíjecí/dokovací stanice mokrýma
rukama.

• Spotřebič používejte pouze na suché
vnitřní povrchy.

• Tento spotřebič mohou používat děti od
8 let a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi jedině v případě, že jsou
pod dozorem nebo byly poučeny
o bezpečném použití spotřebiče
a chápou s ním spojená rizika. Děti si se
spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu
nesmějí provádět děti bez dozoru.

• Pokud dojde k poškození napájecího
kabelu, smí být její výměna provedena
pouze výrobcem nebo jeho servisním
zastoupením nebo odborně způsobilou
osobou s obdobnou kvalifikací, aby
nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
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Čeština – 4

Bezpečnostní informace2-2

Dobíjecí/dokovací stanice

• Neupravujte polarizovanou zástrčku 
tak, aby ji bylo možné zapojit do 
nepolarizované zásuvky či prodlužovacího 
kabelu.

• Nepoužívejte venku ani na mokrém 
povrchu.

• Pokud dobíjecí/dokovací stanici 
nepoužíváte nebo se chystáte provádět 
jejich údržbu, odpojte je ze sítě.

• K nabíjení používejte pouze dobíjecí/
dokovací stanici dodané výrobcem.

• Nepoužívejte s poškozeným kabelem, 
zástrčkou ani uvolněnou elektrickou 
zásuvkou.

• Nepřemísťujte ani nenoste za kabel, 
nepoužívejte kabel jako držadlo, 
nepřivírejte jej ve dveřích ani jej 
neutahujte kolem ostrých hran či rohů. 
Nepokládejte kabel na horký povrch.

• Nepoužívejte prodlužovací kabely ani 
zásuvky s nedostatečnou proudovou 
zatížitelností.

• Neodpojujte spotřebič ze sítě tahem za 
kabel. Pokud chcete spotřebič odpojit ze 
sítě, uchopte pevně zástrčku, nikoli kabel.

• Baterie při vysokých teplotách explodují, 
proto je neničte ani nespalujte.

• Nepokoušejte se dobíjecí/dokovací stanici 
otevřít. Opravy by mělo provádět pouze 
kvalifikované středisko péče o zákazníky.

• Nevystavujte dobíjecí/dokovací stanici 
vysokým teplotám a zabraňte jejich 
kontaktu s mokrými či vlhkými předměty.

• Baterie, které nejsou nabíjecí, se 
nepokoušejte nabíjet nabíječkou.

• NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1782
Požadavky na ekodesign vnějších 
napájecích zdrojů: www.samsung.com/
global/ecodesign_component

Vysavač POWERbot

• Nesnažte se vysávat tvrdé či ostré 
předměty, například sklo, hřebíky, 
šroubky, mince apod. 

• Nepoužívejte bez vloženého filtru. 
Při provádění údržby přístroje nikdy 
nevkládejte do komory s větráky prsty ani 
jiné předměty, protože by se přístroj mohl 
náhodně spustit.

• Nevkládejte do otvorů žádné předměty. 
V případě, že je některý z otvorů 
ucpaný, spotřebič nepoužívejte. Z otvorů 
odstraňujte prach, vlasy a chlupy a cokoli, 
co snižuje proudění vzduchu.

• Nevysávejte toxické materiály (chlórové 
bělicí prostředky, čpavek, čističe odpadů 
atd.).

• Nevysávejte žádné předměty, které 
hoří nebo z kterých se kouří, například 
cigarety, zápalky či horký popel.

• Nevysávejte žádné hořlavé či vznětlivé 
kapaliny, například benzín, ani vysavač 
nepoužívejte v prostorách, kde se tyto 
kapaliny mohou nacházet.
Nepoužívejte vysavač ani na těchto 
místech:
 – V místech se svíčkami či stolními 
lampami na podlaze. 

 – V místech s nehlídaným ohněm (ohněm 
nebo doutnajícími uhlíky). 

 – V místech, kde se nacházejí destiláty, 
ředidla, popelníky s hořícími cigaretami 
apod.

• Vysavač POWERbot nepoužívejte 
v uzavřeném prostoru plném výparů 
z nátěrů na bázi ropy, ředidel, látek na 
hubení molů, hořlavého prachu či jiných 
výbušných nebo toxických výparů.

• Při extrémním používání nebo při 
extrémních teplotách může dojít k úniku 
kapaliny z baterie. Pokud se tato kapalina 
dostane do styku s pokožkou, rychle ji 
omyjte vodou. Pokud se kapalina dostane 
do očí, okamžitě je začněte vymývat 
proudem čisté vody a pokračujte po dobu 
alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou 
pomoc.
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Čeština – 5

Bezpečnostní informace2-3

VÝSTRAHA

Informace týkající se kontaktu s elektřinou

• Předcházejte nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru.
 – Neporušujte přívodní kabel.
 – Zástrčku neodpojujte tahem za přívodní 
kabel a nedotýkejte se jí mokrýma rukama.

 – Nepoužívejte jiný napájecí zdroj než 100–
240 V~, ani nepoužívejte vícezásuvkový 
prodlužovací kabel pro napájení více 
zařízení současně. (Nenechávejte 
nechráněný kabel na podlaze.)

 – Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo 
přívodní kabel a zkontrolujte upevnění 
zásuvky.

• Vždy ze zástrčky a kolíků odstraňujte cizí 
předměty.
 – Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem nebo chybná funkce.

Před použitím

• 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.

• 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. 

• Vysavač POWERbot slouží k domácímu 
použití, a proto jej nepoužívejte na půdě, 
ve sklepě, ve skladech, průmyslových 
budovách, ve venkovních prostorách, na 
místech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, 
prádelny) ani na stolech nebo jiném nábytku.
 – Takové použití by mohlo vést ke zničení 
nebo chybné funkci vysavače POWERbot.

• Vyhýbejte se pohybu vysavače POWERbot 
přes jakýkoliv druh tekutin.
 – Pokud kolečka přijdou do kontaktu 
s tekutinou, může to vést k vážnému 
poškození vysavače POWERbot 
a případnému znečištění dalších míst.

• Připevněte hraniční značky na místa, 
kde by mohlo dojít k pádu vysavače 
POWERbot, jako je horní část schodiště 
nebo zábradlí, abyste zabránili poškození 
výrobku nebo úrazu.
 – V rámci bezpečnosti udržujte snímač 
převisu vždy čistý.

• Na dokovací stanici nelijte žádnou kapalinu.
 – Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru.

• Dobíjecí/dokovací stanici nepoužívejte 
k jinému než určenému účelu.
 – V opačném případě hrozí riziko požáru 
či vážného poškození.

• Snímač převisu udržujte kvůli vlastní 
bezpečnosti vždy čistý.

Při použití

• Pokud z vysavače POWERbot vycházejí 
podezřelé zvuky, zápach nebo kouř, 
okamžitě vypněte nouzový vypínač 
na spodní straně vysavače POWERbot 
a kontaktujte servisní středisko.

Čištění a údržba

• Je-li poškozen přívodní kabel, kontaktujte 
servisní středisko, aby přívodní kabel 
vyměnil certifikovaný opravář.
 – Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru.

• Před výměnou baterií kontaktujte servisní 
středisko Samsung Electronics.
 – Použití baterií z jiných výrobků může 
vést k chybné funkci vysavače.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím

• Před použitím vysavače POWERbot do něj 
vložte odpadní nádobu.

• Aby automatické dobíjení proběhlo 
správně, dodržujte následující.
 – Vždy zapněte napájení dokovací stanice.
 – Dokovací stanici umístěte tam, kde ji 
vysavač POWERbot snadno najde.

 – Před dokovací stanicí nenechávejte ležet 
žádné předměty.
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Čeština – 6

Bezpečnostní informace2-4

• Při umisťování dokovací stanice nenechávejte 
kabel ležet ledabyle na podlaze, protože se 
do něj může vysavač POWERbot zamotat.

• Vysavač POWERbot nepoužívejte k úklidu 
tmavých podlah.
 – Vysavač POWERbot by nemusel 
fungovat správně.

• Nezvedejte vysavač POWERbot za držák 
odpadní nádoby.

• Neumisťujte žádné předměty do 
vzdálenosti 0,5 m po stranách a 1 m před 
dokovací stanicí.

• Ujistěte se, že na nabíjecích kontaktech 
dokovací stanice nejsou žádné cizí 
předměty a poškození.

• Neinstalujte dokovací stanici na tmavou 
podlahu.
 – Je-li podlaha kolem dokovací stanice 
tmavá, nemusí dojít k nabíjení.

• Před úklidem odstraňte veškeré překážky, 
které mohou bránit pohybu vysavače 
POWERbot (jako dětská houpačka či 
skluzavka).

• Nepoužívejte vysavač POWERbot na 
místech, která jsou užší než jeho poloměr 
zatáčení (0,5 m a méně). 

• Chcete-li vyčistit všechny místnosti ve 
svém domově, otevřete všechny dveře 
a umístěte hraniční značky na místa, kde 
by mohlo dojít k poškození vysavače 
POWERbot, jako jsou venkovní dveře, 
veranda, koupelna nebo schodiště.

• Umístěte hraniční značky na úzká místa, 
kde by mohlo dojít k zaseknutí vysavače 
POWERbot, aby se do těchto míst nemohl 
dostat.

• Pokud není kartáč nebo kryt kartáče 
správně sestaven, může dojít k poškrábání 
podlahy nebo poruše výrobku. 

• Před prací s vysavačem POWERbot 
odstraňte předměty, které by se mohly 
rozbít, jako jsou rámečky, zrcadla 
a porcelánové předměty, aby mohl vysavač 
POWERbot pracovat bez přerušení.

Při použití

• Použití vysavače POWERbot na tlustém 
koberci může vést k poškození vysavače 
POWERbot i koberce.
 – Vysavač POWERbot nedokáže překonat 
koberec s tloušťkou větší než 1 cm.

• Nepoužívejte vysavač POWERbot na stole 
či jiném vysoko položeném povrchu.
 – Hrozí pád a poškození vysavače.

• Pro rychlejší a efektivnější úklid odstraňte 
židle a stoly, do jejichž nohou by mohl 
vysavač POWERbot narážet.

• Když je vysavač POWERbot v provozu, 
nezvedejte jej ani jej nepřenášejte na jiné místo.

• Přenášíte-li vysavač POWERbot na jiné 
místo, nedržte jej za hnací kolečka.

• Na vysavač POWERbot nepokládejte žádné 
předměty, protože by mohlo dojít k chybné funkci.

• Před použitím vysavače POWERbot 
odstraňte z podlahy veškeré větší kusy 
papíru či plastové sáčky, protože by 
mohly ucpat jeho vstup.

• Červeným ukazatelem nemiřte přímo na 
osoby ani zvířata.

• Do okolí pohybujícího se vysavače 
POWERbot si nelehejte.
 – Vlasy by se vám mohly zachytit do 
kartáče a mohlo by dojít ke zranění.

Čištění a údržba

• Předcházejte poškození vysavače 
POWERbot pomocí následujících opatření.
 – Vysavač POWERbot nečistěte přímým 
oplachováním vodou, ani nepoužívejte 
benzen, ředidlo, aceton či alkohol.

• Vysavač POWERbot nerozebírejte ani neopravujte. 
To smí provádět pouze certifikovaný opravář.

• Vždy udržujte snímač překážek a snímač 
převisu čisté.
 – Snímače mohou fungovat chybně, pokud 
se na nich nahromadí cizí předměty.
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Čeština – 7

3 Nabíjení
Před prvním použitím vysavač POWERbot nabijte na plnou 
kapacitu.

Dokovací stanici umístěte na místo s rovnou 
podlahou a kolmou zdí.

Zapnutí nouzového 
vypínače

Přidržte robotický vysavač a zapněte 
nouzový vypínač bez stisknutí jakýchkoli 
dalších tlačítek.

Zkontrolujte stav nabíjení.

se na displeji podle průběhu nabíjení 
zobrazí „ “ a po dokončení 
nabíjení se na displeji zobrazí text 
„FULL“.

Při prvním zakoupení výrobku je baterie zcela vybitá a je nutné provést první nabití ručně.

0,5 m

1 m

0,5 m

Zajistěte, aby 
byly nabíjecí kolíky 

robotického vysavače 
a dobíjecí stanice 

vzájemně vyrovnány. 

Zajistěte, aby byl 
napájecí kabel veden 

těsně podél stěny 
a nepřekážel.

 Ú Na dřevěných podlahách umístěte ve 
směru kresby dřeva.

Dobíjecí stanici umístěte 
tam, kde ji robotický 
vysavač snadno najde.
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Čeština – 8

✻✻ Řada VR20R72****:  Vysavač POWERbot v režimech Intenzivní úklid a Bodové zaměřování zvyšuje sací výkon.

4-1 Používání robotického vysavače

Spuštění režimu 
Automatického úklidu

Vysavač POWERbot v rámci 
jednoho cyklu automaticky uklidí 

nastavené oblasti.

Přerušení úklidu:  
Stiskněte a uvolněte tlačítko 

Použití režimu Intenzivní úklid

Stiskněte a uvolněte toto tlačítko. 
Vysavač POWERbot intenzivně 

uklidí vymezenou plochu.

Dobíjení

Vysavači POWERbot můžete 
stisknutím tohoto tlačítka i během 
úklidového procesu přikázat, aby 
se jel dobít do dokovací stanice.

Automatický úklid Intenzivní úklid Opakovaný úklid Manuální úklid

Režim Manuální úklid lze 
zvolit pomocí tlačítek 

směrového ovládání na 
dálkovém ovladači.

Nejprve stiskněte na 
dálkovém ovladači tlačítko 

[ ] a poté stiskněte 
tlačítko [Start/Stop ].
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Čeština – 9

Používání robotického vysavače4-2

Umístěte hraniční značky na zem ve tvaru   v rozestupu přibližně 
15 cm tam, kde chcete vysavači POWERbot zabránit vstup. Může se 
jednat o následující místa:

Asi 15 cm

Hraniční značky
Asi 5 cm

Asi 15 cm 

Hraniční 
značky

výška od podlahy nižší než 5 cm klouzačka, houpačka, krb nebo jakákoli hořlavá látka 
či vlhkost

Nad 1,5 cm 

hraniční značky

Hraniční 
značky

práh vyšší než 1,5 cm riziko pádu, jako je schodiště, terasy nebo zábradlí

O hraničních značkách
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Čeština – 10

Používání robotického vysavače4-3

1. Vypínač

Zapne/vypne vysavač POWERbot 

2. Dobíjení

Spustí automatické dobíjení vysavače POWERbot 
v dokovací stanici

3. Start/Stop

Stisknutím zahájíte/ukončíte úklid

4. Automatický úklid

Vyberte pro úklid všech oblastí pouze v jednom cyklu, po 
kterém se vysavač automaticky vrátí do dokovací stanice

5. Intenzivní úklid

Vyberte pro intenzivní úklid vymezené plochy

6. Opakovaný úklid

Vyberte pro opakovaný úklid, dokud se baterie téměř 
nevybije a indikátor nezačne blikat

7. Režim Turbo

Vyberte pro úklid s největším sacím výkonem

8. Normální režim

Vyberte pro úklid se středním sacím výkonem

9. Tichý režim

Vyberte pro úklid s nízkým provozním hlukem

10. Zvuk

Výběrem nastavíte hlasového průvodce

• Hlasový průvodce (anglický) → Zvukové efekty → 
Ztišení

• Stisknutím a podržením tlačítka Zvuk změníte 
a nastavíte jazyk.

11. Plánování/Zrušit (3 s)

Viz stranu 11

12. Hodiny

Viz stranu 11

13. Dálkové ovládání

Vyberte pro zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi

[Typ B][Typ A]

2
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Čeština – 11

Nastavení času / plánování
Naplánovat lze pouze režim Automatického úklidu.

5
Nastavení času
Před použitím jednorázového či denního plánu úklidu je zapotřebí nastavit aktuální čas.

Zrušení během nastavování Nastavení bude automaticky zrušeno, pokud po dobu 7 sekund 
nedojde ke vstupu od uživatele

Rušení jednorázového/denního plánu úklidu

Pokud je nastaven 
jednorázový i denní 
plán úklidu

 nebo  nebo 

Stiskněte a držte 3 sekundy Zvolte plán úklidu Potvrďte zrušení

Pokud je nastaven buď 
jednorázový, nebo 
denní plán úklidu

Stiskněte a držte 3 sekundy

Nastavení plánování
Nastavení či rušení plánu úklidu lze provádět pouze tehdy, když je vysavač POWERbot připojený k dokovací stanici.

Zahájení 
nastavení

Dokončete nastavení Zvolte položku „AM/PM“ Zvolte položku 
„Minuta“

Zvolte plán úklidu 
„Jednorázový“ nebo 

„Denní“

Zvolte položku 
„Hodina“

Přechod na předchozí, resp. další 
nastavení

Dokončete 
nastavení

Zahájení 
nastavení

Zvolte položku 
„Hodina“

Zvolte položku 
„Minuta“

Zvolte položku „AM/PM“

Přechod na 
předchozí, resp. 
další nastavení
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Čeština – 12

Čištění a údržba
Před čištěním vysavače POWERbot je nutné nouzový vypínač vypnout. 

6-1

Odpadní nádoba

1 Pro vyjmutí odpadní 
nádoby stiskněte 
tlačítko

2 Sundejte kryt odpadní 
nádoby

3 Odstraňte z odpadní 
nádoby a odsavače 
nečistoty

„Klap“

4 Oddělte od krytu 
odpadní nádoby 
odsavač a omyjte 
odpadní nádobu a filtr

5 Znovu odpadní nádobu 
smontujte

6 Vložte odpadní nádobu 
zpět do těla vysavače. 
Při úspěšném vložení 
uslyšíte zaklapnutí
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Čeština – 13

Čištění a údržba
Před čištěním vysavače POWERbot je nutné nouzový vypínač vypnout. 

6-2

Čištění kartáče a automatické clony

Měkký kartáč

Kombinovaný kartáč

 

1 Sundejte kryt 
kartáče

2 Vyjměte kartáč 3 Vyčistěte kartáč

Když na měkkém kartáči 
zůstanou zachyceny 
cizí látky, odstraňte je 
vlhkým ubrouskem nebo 
suchým hadříkem.

4 Vyčistěte 
automatickou 
clonu

 

5 Vložte kartáč zpět 6 Nasaďte zpět kryt kartáče

U modelů VR20R726*** zkontrolujte, zda se kryt 
kartáče shoduje s kartáčem uvnitř balení.

✻✻ Pokud není kartáč nebo kryt kartáče po provedení údržby správně sestaven, může dojít k poškrábání podlahy 
nebo poruše výrobku. Z toho důvodu je sestavte správně podle části týkající se čištění a údržby v návodu 
k použití.

Informační kódy
✻✻ Postup pro jednotlivé informační kódy označené  na panelu displeje naleznete v návodu k obsluze.  

Konstrukce kartáče se může u jednotlivých modelů lišit. Nečistěte kartáč vodou. 
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Čeština – 14

Stažení aplikace SmartThings

 f Stáhněte si a nainstalujte aplikaci SmartThings z obchodů (Google Play Store, Apple App Store nebo 
Samsung Galaxy Apps). Pro vyhledání aplikace použijte klíčové slovo „SmartThings“.

POZNÁMKA

 f Aplikace SmartThings není kompatibilní s tablety a s některými mobilními zařízeními.
 – Doporučujeme systém Android 6.0 nebo novější (minimálně 2 GB RAM).

 f Zařízení iPad a některá mobilní zařízení nemusejí být podporována.
 – Podporovány jsou systémy iOS 10.0 nebo novější / iPhone 6 nebo novější.

 f Zkontrolujte obchod Play Store nebo App Store, kde se dozvíte, zda je vaše mobilní zařízení 
kompatibilní s aplikací SmartThings.

 f Podporované funkce se mohou bez předchozího oznámení změnit.

Nastavení účtu Samsung

 f Pokud chcete používat aplikaci SmartThings, musíte se přihlásit k účtu Samsung.

 f Pokud si chcete nastavit účet Samsung, můžete postupovat podle pokynů poskytnutých aplikací 
SmartThings.

 f Nebo, pokud máte chytrý telefon Samsung, můžete si účet Samsung přidat do nastavovací aplikace 
svého chytrého telefonu. Poté se zařízení automaticky přihlásí k vašemu účtu Samsung.

POZNÁMKA

 f Pokud registraci výrobku nedokončíte, proveďte následující kroky.
 – Zkuste provést registraci znovu podle zpráv ve vyskakovacím okně.
 – Potvrďte, že je na bezdrátovém směrovači aktivní možnost UPnP, a postup registrace opakujte.
 – Potvrďte, že je provozním režimem bezdrátového směrovače bezdrátový režim a postup registrace opakujte.
 – Pokud máte více než dva vysavače POWERbot, vypněte ostatní vysavače POWERbot a zkuste vysavač 

POWERbot zaregistrovat znovu.
 – Pokud se v okolí vašeho směrovače nachází bezdrátový směrovač se stejným identifikátorem SSID, nemusí se 

registrace povést.

 f Ukazatele dálkového ovládání a Wi-Fi

Zapnuto
Dálkové ovládání je zablokováno. (Dálkový ovladač může být 
stále povolen.)

Vypnuto Dálkové ovládání je povoleno.

Zapnuto Vysavač POWERbot je připojen k bezdrátovému směrovači.

Vypnuto
Vysavač POWERbot se pokouší připojit k bezdrátovému 
směrovači.

✻✻ Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že uvedené rádiové zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 
2014/53/EU. Úplné znění EU Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: Oficiální 
prohlášení o shodě naleznete na webu http://www.samsung.com, kde klepněte na odkaz Podpora a do pole Hledat 
Podporu zadejte název modelu.

Wi-Fi
Frekvenční rozsah 2 412 až 2 472 MHz

Výkon vysílače (max.) 20 dBm

Aplikace SmartThings
Aplikace SmartThings je kompatibilní pouze s modely, které jsou vybaveny 
funkcí Wi-Fi.
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