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Žite inteligentne. Vychutnajte si život.

Ak sa vyskytnú situácie, ktoré nie sú správne opísané v tomto návode na používanie, kontaktuje naše stredisko zákaz-
níckeho servisu, v ktorom môže technik vyriešiť váš špecifický problém alebo otázku.   

Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke ECOVACS ROBOTICS: www.ecovacs.com

Spoločnosť si vyhradzuje právo urobiť technologické a/alebo dizajnové zmeny tohto produktu týkajúce sa vylepšenia 
produktu.

Ďakujeme vám, že ste si vybrali robota DEEBOT!

www.robotworld.sk
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Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov
a osoby so zníženými fyzickými, zmyslový-
mi alebo mentálnymi schopnosťami, alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ
na nich dohliada osoba zodpovedná za ich
bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala
pokyny ohľadom bezpečného používania
zariadenia a chápu riziká. Deti sa nesmú so
zariadením hrať. Deti by nemali vykonávať
čistenie a údržbu, pokiaľ na nich niekto ne-
dohliada.

2. Odpracte veci z oblasti, ktorú chcete vysá-
vať. Odstráňte z podlahy napájacie káble a
malé predmety, o ktoré by sa mohlo zaria-
denie zamotať. Zastrčte okraj koberca pod
základ koberca a zdvihnite z podlahy veci,

ako sú záclony a obrusy.
3. Ak je v oblasti vysávania prepad (schod ale-

bo schody), mali by ste zariadenie ovládať
tak, aby ste zaistili, že rozpozná schod bez
prepadnutia cez okraj. Možno bude potreb-
né na okraj umiestniť fyzickú bariéru, aby sa
zabránilo prepadnutiu zariadenia. Uistite sa,
že fyzická bariéra nespôsobí nebezpečen-
stvo zakopnutia.

4. Používajte iba tak, ako je opísané v tomto
návode. Používajte iba doplnky odporúčané
alebo predávané výrobcom.

5. Uistite sa, že vaše zdrojové napájacie napä-
tie zodpovedá napájaciemu napätiu vyzna-
čenému na dokovacej stanici.

6. IBA na použitie VO VNÚTRI v domácnosti.
Nepoužívajte zariadenie vonku, v komerč-
ných ani priemyselných prostrediach.

7. Používajte iba originálnu dobíjateľnú baté-
riu a dokovaciu stanicu dodané od výrobcu
zariadenia. Použitie nedobíjateľných batérií
je zakázané.

8. Nepoužívajte bez toho, aby boli prachový zá-

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní elektrických zariadení by ste vždy 
mali dodržiavať základné opatrenia, vrátane 
týchto:
PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI 
PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

www.robotworld.sk
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sobník a/alebo filtre na svojich miestach.
9. Zariadenie nepoužívajte v oblasti, kde sú 

zapálené sviečky alebo krehké predmety.
10. Nepoužívajte v mimoriadne teplých alebo 

chladných prostrediach (pod -5 ˚C/23 ˚F alebo 
nad 40 ˚C/104 ˚F).

11. Zaistite, aby sa vlasy, voľné oblečenie, prsty 
a ľubovoľné časti tela nedostali k otvorom a 
pohyblivým častiam.

12. Nepoužívajte zariadenie v miestnosti, v kto-
rej spí dieťa.

13. Nepoužívajte zariadenie na mokrých povr-
choch ani povrchoch so stojatou vodou.

14. Nenechajte zariadenie zbierať veľké predme-
ty, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo 
ľubovoľný predmet, ktorý môže upchať za-
riadenie.

15. Nepoužívajte zariadenie na zbieranie horľa-
vých materiálov, ako je benzín, toner do 
tlačiarne alebo kopírky, ani ho nepoužívajte v 
oblastiach, kde sa môžu nachádzať.

16. Nepoužívajte zariadenie na zbieranie pred-
metov, ktoré horia alebo dymia, ako sú ciga-
rety, zápalky, horúci popol alebo čokoľvek, 
čo môže spôsobiť požiar.

17. Nedávajte do sacieho prívodu predmety. 
Ak je sací prívod zablokovaný, nepoužívaj-
te zariadenie. Zaistite, aby v prívode nebol 
prach, chlpy z textílií, vlasy alebo čokoľvek, 
čo môže znížiť prietok vzduchu.

18. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili napájací 
kábel. Neťahajte ani nenoste zariadenie ani 
dokovaciu stanicu za napájací kábel, nepou-
žívajte napájací kábel ako rúčku, nezatvárajte 
dvere, cez ktorých prah vedie napájací kábel, 
ani neťahajte napájací kábel okolo ostrých 
okrajov alebo rohov. Nenechajte zariadenie 
prechádzať cez napájací kábel. Udržujte na-
pájací kábel mimo horúcich povrchov.

19. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho 
vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik. 
Zabráni sa tak nebezpečenstvu.

20. Ak je nabíjací dokovacia stanica poškodená, 
nepoužívajte ju. Ak je napájací kábel poško-
dený, nesmiete ho opravovať ani ďalej pou-
žívať.

21. Nepoužívajte, ak je poškodený napájací ká-
bel alebo elektrická zásuvka. Ak zariadenie 
alebo dokovacia stanica nefungujú správne, 
ak spadli, poškodili sa, nechali ste ich von-

www.robotworld.sk
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ku, alebo ak sa dostali do kontaktu s vodou, 
nepoužívajte ich. Musí ich opraviť výrobca 
alebo jeho servisný technik, aby sa zabránilo 
nebezpečenstvu.

22. Pred čistením alebo údržbou zariadenia 
VYPNITE vypínač.

23. Pred čistením alebo údržbou dokovacej sta-
nice vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky.

24. Pred vybratím batérie kvôli likvidácii zariade-
nia odstráňte zariadenie z dokovacej stanice 
a VYPNITE vypínač zaradenia.

25. Pred likvidáciou zariadenia musíte batériu 
odstrániť a zlikvidovať v súlade s miestnymi 
zákonmi a nariadeniami.

26. Použité batérie zlikvidujte v súlade s miest-
nymi zákonmi a nariadeniami.

27. Zariadenie nespaľujte ani vtedy, ak je vážne 
poškodené. Batérie môžu v ohni vybuchnúť.

28. Keď dokovaciu stanicu nebudete dlhšiu 
dobu používať, odpojte ju z elektrickej siete.

29. Zariadenie musíte používať v súlade s po-
kynmi v tomto návode na použitie. Spoloč-
nosť ECOVACS ROBOTICS nenesie zodpo-
vednosť za žiadne škody alebo poranenia 
spôsobené nesprávnym používaním.

30. Robot obsahuje batérie, ktoré smú vymeniť 
iba skúsené osoby. Ak chcete vymeniť baté-
riu robota, obráťte sa na zákaznícky servis.

31. Ak robota nebudete dlhšiu dobu používať, 
VYPNITE ho na uskladnenie a odpojte doko-
vaciu stanicu z elektrickej siete.

32. VÝSTRAHA: Na nabíjanie batérie použite iba 
odpojiteľnú jednotku napájania DN622.13 
dodanú so zariadením.

Aby sa splnili požiadavky na vystavenie vyso-
kofrekvenčnému žiareniu, počas prevádzky 
zariadenia by sa mala medzi zariadením a 
osobami udržiavať vzdialenosť 20 cm alebo 
viac.
Na zabezpečenie zhody sa neodporúčajú 
operácie na bližšiu vzdialenosť ako je táto 
vzdialenosť. Anténa použitá pre tento vysielač 
nesmie byť umiestnená spolu s inou anténou 
alebo vysielačom.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

www.robotworld.sk
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Ak chcete na robotovi DEEBOT deaktivovať 
modul Wi-Fi, zapnite robota.
Dajte robota na dokovaciu stanicu tak, aby 
ste zaistili, že kontakty nabíjania na robotovi 
DEEBOT a konektory dokovacej stanice sú 
v kontakte.
Stlačte a približne na 20 sekúnd podržte na 
robotovi tlačidlo automatického režimu, kým 
robot DEEBOT 3-krát nezapípa.
Ak chcete na robotovi DEEBOT aktivovať modul 
Wi-Fi, vypnite a zapnite robota. Modul Wi-Fi sa 
zapne po reštartovaní robota DEEBOT.

Správna likvidácia tohto produktu
Toto označenie znamená, že sa tento produkt 
nesmie v celej EÚ likvidovať s iným domovým 
odpadom. Aby sa zabránilo možnému poško-
deniu životného prostredia alebo zdravia člove-
ka vplyvom nekontrolovanej likvidácie odpadu, 
recyklujte tento produkt, aby ste podporili udr-
žateľné opätovné použitie zdrojov materiálu. 
Ak chcete recyklovať svoje použité zariadenie, 
použite systémy na vrátenie a zber tovaru alebo 
kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt za-
kúpili. Predajca by mal tento produkt bezpečne 
recyklovať.

Pre krajiny v EÚ

Trieda II

Bezpečnostný izolačný transformátor 
odolný voči skratu

Prepínač napájania

Iba na použitie vo vnútri

Jednosmerný prúd

Striedavý prúd

odpojiteľná jednotka napájania 

Informácie o vyhlásení o zhode platnom v EÚ 
nájdete na stránke https://www.ecovacs.com/
global/compliance

www.robotworld.sk
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Robot
Dokovacia stanica +Sieťový 

adaptér
Návod na používanie Bočné kefy

Vysokoúčinný filter 
a špongiový filter

Jednorazové čistiace 
handričky

Doštička na čistiacu 
handričku

Súprava na starostlivosť o domáce zvieratá (pre U2 Pro) 
Prachový zásobník XL + kefa odolná proti zamotaniu + Filter pre 

prachový zásobník XL

Prachový zásobník 
a nádržka 

(predinštalované)

Voliteľná hlavná kefa 
(predinštalovaná)

Umývateľná/opätovne po-
užiteľná čistiaca handrička 

z mikrovlákna

1. Obsah balenia/1.1 Obsah balenia

Poznámka: Obrázky a ilustrácie slúžia len ako referenčné a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu produktu.
Produktový dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Návod na používanie

+ +

www.robotworld.sk
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Robot

Indikátor Wi-Fi

Protikolízny infra-
červený senzor 

a nárazník

Tlačidlo automatické-
ho režimu

Tlačidlo RESET

Vypínač
(I = ZAP.,   
O = VYP.)

Tlačidlo

Kontakty nabíjania

Senzory proti pádu

Senzory proti pádu

Univerzálne kolieska

Voliteľná 
hlavná kefa

Batéria

Hnacie kolesá

Bočné kefy

Tlačidlo na uvoľne-
nie hlavnej kefy

1. Obsah balenia/1.2 Nákres produktu

www.robotworld.sk
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Prachový zásobník a nádržka (predinštalované) 

Prachový zásobník Nádržka 

Prachový zásobník

Nádržka  

Čistiaca handrička

Doštička na čistiacu handričku

Doštička na čistiacu handričku

Čistiaca handrička

Kryt prívodu vody

Sieť filtra

Špongiový filter

Vysokoúčinný filter 

Multifunkčný čistiaci nástroj

Rúčka prachového 
zásobníka

www.robotworld.sk
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Prachový zásobník XL (pre U2 Pro) Dokovacia stanica

Port sieťového adaptéra

Vysielač infračerveného 
signálu

Kontakty nabíjania

Špongiový filter

Vysokoúčinný filter

Tlačidlo uvoľnenia krytu filtra

Tlačidlo uvoľnenia 
prachového zásobníka

Sieť filtra

www.robotworld.sk



12SK

Upracte oblasť vysávania tak, že nábytok (napríklad stoličky) dáte na 
ich správne miesto.

Na zlepšenie účinnosti vy-
sávania dajte preč z podla-
hy predmety, ako sú drôty, 
handry a papuče atď.

Pred použitím produktu na 
koberci s okrajmi zdobenými 
strapcami prehnite pod seba 
okraje koberca.

Možno bude potrebné na okraj umiestniť fyzickú bariéru, aby sa za-
bránilo prepadnutiu zariadenia cez okraj.

Nestojte v úzkych priestoroch, 
napríklad chodbách, a dávajte 
pozor, aby ste nezablokovali 
robota DEEBOT.

2. Prevádzka a programovanie/2.1 Poznámky pred vysávaním

www.robotworld.sk
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1  Odstráňte ochranné materiály

2  Nainštalujte bočné kefy

2. Prevádzka a programovanie/2.2 Rýchly štart

Kliknutie

www.robotworld.sk
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Poznámka: I = ON (Zap.), O = OFF (Vyp.)

Robota DEEBOT nie je možné nabíjať, keď je vypnutý.

4.5-5.5h

* Pred čistením robota DEEBOT odstráňte nádržku a vyberte doštičku 
na čistiacu handričku.

* Počas vysávania sa robot DEEBOT odporúča nezdvíhať ani presú-
vať, aby sa úspešne vrátil na nabíjanie.

2. Prevádzka a programovanie/2.3 Nabíjanie robota DEEBOT
1  Umiestnenie dokovacej stanice 3  Nabitie robota DEEBOT

2  Zapnutie

www.robotworld.sk
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2. Prevádzka a programovanie/2.4 Aplikácia ECOVACS HOME

ECOVACS HOME

HOME

Ak si chcete vychutnať všetky dostupné funkcie, robota DEEBOT sa odporúča ovládať pomocou aplikácie ECOVACS HOME.

Kontrolka Wi-FiPred štartom skontrolujte, či:

Tipy: 
Ak sa počas nastavovania siete Wi-Fi vyskytnú nejaké problémy, 
pozrite si časť Riešenie problémov > Pripojenie k sieti Wi-Fi v tejto 
príručke. 

• je váš mobilný telefón pripojený k sieti Wi-Fi.
• je vo vašom smerovači zapnutý bezdrôtový signál pásma 2,4 GHz.
• na robotovi DEEBOT pomaly bliká kontrolka Wi-Fi.

Pomalé blikanie
Odpojené od sieti Wi-Fi alebo 
čakanie na pripojenie k sieti 

Wi-Fi

Rýchle blikanie Pripojenie k sieti Wi-Fi

Svieti Pripojené k sieti Wi-Fi

www.robotworld.sk
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Počas prvého vysávania dohliadnite na robota DEEBOT a v prípade problému mu pomôžte.

2. Prevádzka a programovanie/2.5 Obsluha robota DEEBOT

1  Štart

www.robotworld.sk



17 SK

Keď robota pozastavíte na niekoľko minút, ovládací panel robota 
prestane svietiť. Stlačením tlačidla automatického režimu na robotovi 
DEEBOT ho prebudíte.

Ak pozastavenie trvá kratšie ako 10 minút, robot DEEBOT sa vráti, 
aby dokončil vysávanie tam, kde skončil.

Pauza 

Prebudenie Štart

* Ak robota DEEBOT nebudete chvíľu používať, úplne nabite robota 
DEEBOT a pred uskladnením ho vypnite. Nabitie robota DEEBOT 
každých 1,5 mesiaca, aby sa nevybila batéria.

* Keď robot DEEBOT nevysáva, odporúčame ponechať robota DEE-
BOT zapnutého a nechať ho nabíjať sa.

2  Štart/Pozastavenie 3  Vypnutie

www.robotworld.sk



18SK

Pridajte vodu Vloženie prachového zásobníka/nádržky

Poznámka: 
1. * Na predĺženie životnosti nádržky sa odporúča použiť čistenú alebo mäkčenú vodu. 
2. Na koberci nepoužívajte systém na utieranie.

2. Prevádzka a programovanie/2.6 Prachový zásobník a nádržka

1 1

2

4

2

3

5

Kliknutie

www.robotworld.sk
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Vloženie prachového zásobníka XL

Táto kefa odolná proti zamotaniu je špeciálne navrhnutá tak, aby zbierala vlasy bez toho, aby sa zamotali. Pri používaní kefy odolnej proti zamotaniu 
sa odporúča zvýšiť výkon vysávania v aplikácii ECOVACS HOME. 

Vyberte prachový zásobník a nádržku 

Vložte prachový zásobník XL

Vloženie kefy odolnej proti zamotaniu
Uvoľnite kryt kefy

Vyberte hlavnú kefu

Vložte kefu odolnú proti zamotaniu

1 1

2

3

2

2. Prevádzka a programovanie/2.7 Súprava na starostlivosť o domáce zvieratá (pre U2 Pro)

Kliknutie

www.robotworld.sk
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Aby robot DEEBOT fungoval v špičkovom stave, vykonávajte údržbu a výmenu náhradných dielov s nasledujúcou frekvenciou.

Pred čistením a údržbou robota DEEBOT vypnite robota a odpojte dokovaciu stanicu.
Na jednoduchú údržbu je k dispozícii multifunkčný čistiaci nástroj. Dávajte pozor, tento čistiaci nástroj má ostré okraje.

Poznámka: Spoločnosť ECOVACS vyrába rôzne náhradné diely a dielce. Ak chcete získať viac informácií o náhradných dieloch, kontaktujte zákaz-
nícky servis.

Diel robota Frekvencia údržby Frekvencia výmeny

Jednorazová čistiaca handrička / Po skončení používania zlikvidovať

Umývateľná/opätovne použiteľná 
čistiaca handrička z mikrovlákna

Po každom použití Každých 50 umytí

Nádržka Po každom použití /

Bočná kefa Každé 2 týždne Každých 3 – 6 mesiacov

Hlavná kefa
Kefa odolná proti zamotaniu

Raz týždenne Každých 6 – 12 mesiacov

Špongiový filter / vysokoúčinný filter Raz týždenne Každých 3 – 6 mesiacov

Univerzálne koliesko
Senzory proti pádu 

Nárazník
Kontakty nabíjania 

Konektory dokovacej stanice

Raz týždenne /

3. Údržba/3.1 Pravidelná údržba

www.robotworld.sk
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3

4

Nádržka

Umývateľná/opätovne použiteľná 
čistiaca handrička z mikrovlákna

Jednorazová čistiaca handrička

Vyberanie prachového zásobníka a nádržky

1

2

3. Údržba/3.2 Prachový zásobník a nádržka

www.robotworld.sk
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Prachový zásobník

1 4

2

53

www.robotworld.sk
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1 4

2 5

3 6

3. Údržba/3.3 Prachový zásobník XL (pre U2 Pro)

www.robotworld.sk
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Hlavná kefa Bočné kefy

1 1

2

2

3

3. Údržba/3.4 Hlavná kefa a bočné kefy

www.robotworld.sk
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3. Údržba/3.5 Ostatné komponenty

www.robotworld.sk
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Č. Scenár Možná príčina Riešenie

1
Robot DEEBOT sa ne-
dokáže pripojiť k domá-
cej sieti Wi-Fi.

Zadali ste nesprávne používateľské meno alebo 
heslo k domácej sieti Wi-Fi.

Zadajte správne používateľské meno a heslo k domácej 
sieti Wi-Fi.

Robot DEEBOT sa nenachádza v dosahu signálu 
vašej domácej siete Wi-Fi.

Uistite sa, že sa robot DEEBOT nachádza v dosahu signálu 
vašej domácej siete Wi-Fi.

Nastavenie siete začalo skôr, ako bol robot DEE-
BOT pripravený.

Zapnite vypínač. Stlačte tlačidlo RESET. Keď kontrolka Wi-
Fi robota DEEBOT pomaly bliká, robot DEEBOT je pripra-
vený na nastavenie siete.

Robot DEEBOT nepodporuje Wi-Fi s frekvenciou 
5 GHz.

Uistite sa, že robot je pripojený k sieti Wi-Fi s frekvenciou 
2,4 GHz.

2
Robot DEEBOT sa 
nenabíja.

Robot DEEBOT nie je zapnutý. Zapnite robota DEEBOT.

Robot DEEBOT nie je pripojený k dokovacej 
stanici.

Uistite sa, že kontakty nabíjania robota sú v kontakte s ko-
nektormi dokovacej stanice.

Dokovacia stanica nie je pripojená k napájaniu. Uistite sa, že dokovacia stanica je pripojená k napájaniu.

Batéria je úplne vybitá. Požiadajte o pomoc oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

4. Riešenie problémov/4.1 Riešenie problémov

www.robotworld.sk
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Č. Scenár Možná príčina Riešenie

3
Robot DEEBOT sa nevie 
vrátiť na dokovaciu 
stanicu.

Dokovacia stanica nie je správne umiestnená.
Pozrite si časť 3.2 a dokovaciu stanicu umiestnite 
správne.

Dokovacia stanica nie je správne pripojená. Uistite sa, že je dokovacia stanica správne pripojená.

Dokovacia stanica sa počas vysávania ručne presu-
nula.

Počas vysávania sa odporúča nepresúvať dokovaciu 
stanicu.

Robot DEEBOT nezačal vysávanie z dokovacej 
stanice.

Uistite sa, že robot DEEBOT začne vysávať z dokovacej 
stanice.

4

Robot DEEBOT vyne-
cháva miesta, ktoré sa 
majú vysávať, alebo 
opakuje vysávanie už 
povysávanej oblasti.

Cyklus vysávania je narušený malými predmetmi 
alebo prekážkami na podlahe.

Odstráňte z podlahy napájacie káble a malé predmety, 
aby ste zaistili efektívne vysávanie. Robot DEEBOT 
automaticky povysáva vynechanú plochu. Nepresúvajte 
ručne robota DEEBOT ani mu počas cyklu vysávania 
nezakrývajte cestu.

Robot DEEBOT pracuje na klzkých leštených podla-
hách.

Pred začatím vysávania robotom DEEBOT sa uistite, že 
podlahový vosk je suchý.

Robot DEEBOT sa nemôže dostať do určitých ob-
lastí blokovaných nábytkom alebo bariérami.

Upracte oblasť vysávania tak, že nábytok a malé pred-
mety dáte na ich správne miesto.

5
Robot DEEBOT sa 
počas práce zasekol 
a zastavil sa.

Robot DEEBOT sa počas práce zasekol a zastavil 
sa.

Robot DEEBOT vyskúša rôzne spôsoby, pomocou kto-
rých sa môže uvoľniť. Ak je neúspešný, ručne odstráňte 
prekážky a reštartujte ho.

Robot DEEBOT môže byť zaseknutý pod nábytkom 
so vstupom podobnej výšky.

Nastavte fyzickú prekážku.

6
Robot DEEBOT vydáva 
pri vysávaní veľmi veľký 
hluk.

Robot DEEBOT sa zamotal alebo je blokovaný ne-
čistotami.

Robota DEEBOT vyčistite podľa opisu v časti Údržba 
a reštartujte. Ak problém pretrváva, kontaktujte oddele-
nie starostlivosti o zákazníkov.
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4. Riešenie problémov/4.2 Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pred nastavením Wi-Fi skontrolujte, či robot DEEBOT, mobilný telefón a sieť Wi-Fi spĺňajú nasledovné podmienky.

Požiadavky na robota DEEBOT a mobilný telefón
• Robot DEEBOT je úplne nabitý a vypínač na robotovi DEEBOT je zapnutý. 
• Kontrolka stavu siete Wi-Fi pomaly bliká.
• V mobilnom telefóne vypnite možnosť Mobilné údaje (po nastavení môžete túto možnosť znova zapnúť ).

Požiadavky na sieť Wi-Fi
• Používate zmiešanú sieť 2,4 alebo 2,4/5 GHz.
• Váš smeroval podporuje 802,11b/g/n a protokol IPv4. 
• Nepoužívajte VPN (Virtual Private Network) (Virtuálna privátna sieť) alebo server proxy.
• Nepoužívajte skrytú sieť.
• WPA a WPA2 používajú šifrovanie TKIP, PSK, AES/CCMP. 
• WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) (Protokol rozšíriteľného overovania) nie je podporovaný.
• V Severnej Amerike používajte kanály Wi-Fi 1-11 a mimo Severnej Ameriky používajte kanály 1-13 (poraďte sa s miestnou regulač-

nou agentúrou).
• Ak používate rozširovač/opakovač siete, názov siete (SSID) a heslo sú rovnaké, ako vaša primárna sieť.
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Model U2 Pro

Menovitý vstup 19 V   0,6 A  11,4 W

Model dokovacej stanice DN622.13

Vstup 19 V Výstup 0,6 A

Model sieťového adaptéra YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V/TS-A011-190060E2

Odber energie v režime vyp./po-
hotovostnom režime Menej ako 0,50 W

Pohotovostný režim pri zapojení 
v sieti Menej ako 2,00 W

Frekvenčné pásma a napájanie
Prevádzková frekvencia: 2412 MHz – 2472 MHz

Maximálny vysielací výkon: 19 dBm.

5. Špecifikácie výrobku

* Výstupný výkon modulu WIFI je menší ako 100 mW.
Poznámka: Technické údaje a dizajn sa môžu zmeniť vplyvom nepretržitého vylepšovania produktu.
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