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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

VAROVANIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRODUKTU SI PROSÍM PREČÍTAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE A DODRŽUJTE 
SPRÁVNE POUŽÍVANIE VÝROBKU. AKÉKOĽVEK ZAOBCHÁDZANIE, KTORÉ JE V ROZPORE S TÝMTO NÁVODOM NA 
POUŽITIE MÔŽE VIESŤ K PORANENIU NIELEN PRÍSTROJA, ALE AJ VÁS.
1. Rozoberanie a samotnú opravu robotického vysávača prenechajte certifikovanému servisnému technikovi.
2.  Na nabíjanie vysávača používajte iba adaptér dodávaný výrobcom robotického vysávača. Použitie 

neoriginálneho príslušenstva môže viesť k poškodeniu robotického vysávača, zásahu elektrickým prúdom, 
alebo aj k požiaru.

3. Ak máte mokré ruky, nedotýkajte sa častí, ktoré sú zapojené do elektrickej siete.
4. Nenechávajte oblečenie a iné predmety pod kolesami robotického vysávača.
5. Uchovávajte prístroj z dosahu horľavých látok.
6. Pokiaľ je potrebné vysávač vyčistiť, počkajte, až bude nabíjanie dokončené.
7. Nezaťažujte ani neohýbajte nabíjací kábel ťažkými a ostrými predmetmi.
8. Vysávač je určený len k vnútornému použitiu, nie k vonkajšiemu.
9. Nesadajte si na robotický vysávač, ani naň neklaďte iné predmety.
10. Nepoužívajte vysávač v mokrom ani vlhkom prostredí.
11.  Nevysávajte tekutiny, horiace cigarety, ostré predmety, zápalky a iné horľavé látky, múku, cement, omietku, 

väčšie kusy papiera, plastové vrecká alebo iné predmety, ktoré môžu vysávač poškodiť.
12.  Nepoužívajte zariadenie na vyvýšených miestach vyšších ako je výška používateľa. Tiež nepoužívajte okolo 

zábradlí, schodíšť alebo iného nebezpečného miesta. Zamedzíte tak prípadnému pádu zariadenia a zranenia 
človeka.

13. Pri transporte a dlhodobej nečinnosti prístroj vypnite.
14.  Skontrolujte, či je adaptér riadne zapojený do el. zásuvky a do nabíjacej základne. Inak môže dôjsť k poškodeniu 

batérie.
15. Na to, aby ste predišli zraneniu, informujte o používaní vysávača tiež spolubývajúcich.
16. Nevysávajte s plne zaplnenou odpadovou nádobkou.
17. Prístroj je určený na použitie v rozmedzí od -10 až do 50 °C.
18. Zabráňte pôsobeniu sálavého tepla na plastový povrch prístroja.
19. Pred vyradením / zošrotovaním musí byť z prístroja batéria vybratá a recyklovaná zvlášť.
20. Prístroj musí byť pred vybratím batérie odpojený od zdroja el. napätia.
21. Používajte iba batérie dodávané výrobcom robotického vysávača.
22.  Výrobca a dovozca do Európskej únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou prístroja ako napr. 

poranenie, obarenie, požiar, zranenie, znehodnotenie ďalších vecí apod.

Zariadenie v žiadnom prípade nespaľujte, hrozí riziko výbuchu batérie. Zariadenie sa 
musí používať v súlade s týmto manuálom na použitie. Výrobca, dovozca, ani predajca 
nemôžu zodpovedať za žiadne škody alebo zranenia, spôsobené nesprávnym 
používaním zariadenia. Nenechávajte prístroj bez dozoru v prítomnosti detí, osôb s 
mentálnym postihnutím, alebo osôb, ktoré s ním nemajú patričné skúsenosti.

www.robotworld.sk



Zoznam položiek D410 / D420

1. Robotický vysávač 1 ks

2. Nabíjacia stanica 1 ks

3. Diaľkový ovládač 1 ks

4. Napájací adaptér 1 ks

5. Čistiaci nástroj 1 ks

6. Náhradné bočné kefky 2 ks

7. Náhradný HEPA filter 1 ks

8. Nádobka na vodu 1 ks

9. Náhradný mop 2 ks

10. Návod na použitie 1 ks

  2.  1.   3.   4.

  5.   6.   7.   8.

  9.   10.
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Konektory nabíjania

Ľavá bočná kefka

Kryt priestoru batérie

Ľavé koleso pohonu

OBSAH BALENIA
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POPIS ZARIADENIA
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Predný nárazník

Spustenie a ukončenie vysávania

Vrchný kryt

Konektory nabíjania

Ľavá bočná kefka

Kryt priestoru batérie

Ľavé koleso pohonu

Predné smerové koliesko

Pravá bočná kefka

Otvor sania

Pravé koleso pohonu

Spodný kryt

Vrchný kryt

Zásobník na nečistoty

Hlavný vypínač
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POPIS ZARIADENIA
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Primárny filter

Dvierka nádobky na nečistoty

HEPA dizajn filter

Držiak HEPA filtra

Odpadová nádobka

Nádobka na vodu

Viečko

Nalievací otvor

Madlo

Prepúšťací otvory

Nabíjacia stanica

Senzor diaľkového ovládania

Konektor nabíjania

Vstup pre napájací adaptér

Konektor nabíjania
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POPIS ZARIADENIA
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Diaľkový ovládač

Poznámka:
• Do diaľkového ovládača sú potrebné dve tužkové batérie typu AAA.
• Ak sa diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužíva, tak z neho batérie vyberte.

1. Funkcia tlačidla “CLEAN”
Stlačte pre spustenie vysávania a zastavenie robota.
Stlačte pre spustenie zvoleného upratovacieho režimu.

2. Funkcie smerových tlačidiel
A. Tlačidlo “▲”
Stlačte pre navýšenie hodnoty času pri nastavení plánu upratovania a 
nastavovaní času. Slúži aj ako smerové tlačidlo pre pohyb robota vpred.
B. Tlačidlo “▼”
Stlačte pre zníženie hodnoty času pri nastavení plánu upratovania a 
nastavovaní času. Slúži aj ako smerové tlačidlo pre pohyb robota vzad.
C.  Tlačidlo “◄”
Stlačte pre nastavenie hodín (z minút) pri zmene času upratovania a 
nastavovaní času. Slúži aj ako smerové tlačidlo pre pohyb robota vľavo.
D. Tlačidlo “►”
Stlačte pre nastavenie minút (z hodín), pri zmene času upratovania a 
nastavovaní času. Slúži aj ako smerové tlačidlo pre pohyb robota vpravo.

3. Funkcia tlačidla ,,PLAN”
Vstúpte do režimu “Plánovanie upratovania” a nastavte pomocou smerových 
šípok v hornej polovici displeja diaľkového ovládača začiatok vysávania.
Opätovným stlačením tlačidla výber potvrdíte .

4. Funkcia tlačidla  ,,CLOCK”
Vstúpte do režimu “Nastavenie času” a použite smerové tlačidlá.
Opätovným stlačením tlačidla potvrdíte nastavený čas.

5. Funkcia tlačidla  ,,ŠPIRÁLA”
Po stlačení tlačidla začne robotický vysávač s lokálnym vysávaním v tvare 
špirály.

6. Funkcia tlačidla  ,,HOME”
Po stlačení tlačidla robotický vysávač vyhľadá nabíjaciu stanicu, zájde do nej 
a začne sa nabíjať.

7. Funkcia tlačidla  ,,EDGE”
Po stlačení tlačidla začne robotický vysávač s vysávaním pozdĺž stien.

www.robotworld.sk



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
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• Model: D410 / D420
• Priemer: 300 mm
• Výška: 75 mm
• Sila sania: 20 W
• Batéria: Li-ion, 14.4 V - 14.8 V, nabíjateľná
• Kapacita batérie: 2400 mAh
• Napájanie: AC 100~240V
•  Doba nabíjania: 250-350 min.
• Doba prevádzky: 90-110 min.
•    Hlučnost: 68-72 dB
• Kapacita odpadovej nádobky: 0,3 l
• Kapacita nádobky na vodu: 0,3 l
• Filter: HEPA filter
• Počet bočných kefiek: 2
• Funkcia mopovania: áno

Technická špecifikácia sa môže zmeniť bez predošlého upozornenia.

www.robotworld.sk



OBSLUHA A POUŽÍVANIE
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1.  Umiestnite nabíjaciu stanicu na podlahu, pripojte napájací 
adaptér a počkajte, kým indikátor na nabíjacej stanici nezačne 
zeleno blikať. 

     Poznámka: v okolí nabíjacej stanice vymedzte dostatočný priestor - 
aspoň 1 m po stranách a 2 m pred stanicou. Podmienkou je rovný 
povrch; stanicu priložte alebo pripevnite k stene.

2.    Zapnite robota hlavným vypínačom (vedľa vstupu pre nabíjanie priamo z adaptéra), následne začne svetel-
ný indikátor svietiť.

    Poznámka:
• Robotický vysávač sa po 15 sekundách prepne do režimu spánku.
• K tomu, aby robot mohol vysávať, nechajte hlavný vypínač zapnutý (poloha “on”).
• Ak vypnete hlavný vypínač (poloha “off”), všetky nastavenia sa stratia.

3.    Nabíjanie robotického vysávača
     Robotický vysávač je možné nabíjať dvomi spôsobmi:
    A. Prostredníctvom nabíjacieho adaptéra.
    B. Prostredníctvom nabíjacej stanice.

Ako začať

Pre dlhšiu životnosť batérie a robota dodržujte tieto ustanovenia:
     A. Pred prvým použitím dobite batériu cez noc. Akonáhle dôjde k plnému dobitiu, svetelný indikátor plne zozelenie.
    B. Pri bežnom používaní robota parkujte v zapojenej nabíjacej základni.
     C. V prípade, že sa robot dlhšiu dobu nepoužíva, nechajte hlavný vypínač v polohe “off”. Robota plne nabite a 

uskladnite na suchom a chladnom mieste.

4. Automatické nabíjanie
     V prípade, že sa robotovi počas upratovania takmer vybije batéria, vyhľadá nabíjaciu stanicu, v ktorej sa automaticky 

nabije.

www.robotworld.sk



OBSLUHA A POUŽÍVANIE
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Spustenie / Pauza / Režim spánku
1. Spustenie

A. Uistite sa, že je hlavný vypínač robotického vysávača zapnutý (v polohe “on”).
B. Pre začatie upratovania stlačte tlačidlo CLEAN na robotickom vysávači, alebo diaľkovom ovládači.

Poznámka: Ak je vysávač v režime spánku, stlačte CLEAN pre prebudenie robota a následne znovu CLEAN pre začatie 
vysávania.

2. Pauza
Pre zastavenie robota stlačte v priebehu upratovania tlačidlo CLEAN na robotickom vysávači, alebo diaľkovom 
ovládači.

3. Režim spánku
Pre spustenie režimu spánku podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo CLEAN.

Plánovanie upratovania
• S plánovačom upratovania môžete zvoliť deň a čas, kedy bude robot vaše podlahy vysávať.
• Stlačením tlačidla “PLAN” na diaľkovom ovládači vstúpite do režimu plánovania upratovania.
• Pomocou smerových šípok v hornej polovici diaľkového ovládača nastavíte začiatok upratovania.
• Opätovným stlačením tlačidla “PLAN” potvrdíte nastavený čas.
• Vymazanie nastaveného času vykonáte vypnutím vysávača.
• Úspešné potvrdenie upratovania ohlási pípnutie vysávača.

Virtuálna zábrana

Robotickému vysávaču môžete vymedziť priestor, ktorý má z upratovania 
vynechať, pomocou virtuálnej zábrany. Použitie je nasledovné:

1. Do virtuálnej zábrany vložte batérie a zapnite ju.
2. Položte zábranu na požadované miesto, značku signálu nasmerujte 
požadovaným smerom.
3. Po každom upratovaní vypnite virtuálnu zábranu (výrazne tak predĺžite 
životnosť batérií).

Virtuálna stena rozdeľuje priestor na dve oblasti, ktoré sú označené na vrchnom 
štítku virtuálnej steny. Prosím, umiestnite virtuálnu stenu podľa označenia:

WORKING AREA - oblasť v ktorej robot upratuje. 
FORBIDDEN AREA - oblasť v ktorej robot nebude upratovať.

www.robotworld.sk



Mopovanie

Tento robotický vysávač má funkciu mopovania na mokro.

1. Pripevnite navlhčenú mopovaciu textíliu na spodnú stranu držiaka mopu.
2. Držiak mopu s textíliou pripevnite zospodu robota (zasuňte kolíkmi do otvorov na to určených).
3. Do nádobky na vodu nalejte vodu (odporúčame použiť čistú vodu, prípadný umývací prostriedok môžete 
aplikovať priamo na textíliu).
4. Nádobku na vodu vložte do robotického vysávača (miesto pôvodnej nádobky na odpad).
5. Stlačením tlačidla CLEAN spustíte mopovanie (robot daný režim rozpozná automaticky).
6. Po dokončení upratovania odpojte držiak mopu a vyberte nádobku na vodu. Vylejte prebytočnú vodu z nádobky 
a vyčistite mopovaciu textíliu pre ďalšie použitie.

Poznámky:
• V režime mopovania je vypnuté vysávanie, pracujú iba bočné kefky.
•  Zabráňte vysávaču v prechode na koberce alebo do nebezpečných miest fyzickou prekážkou alebo pomocou 

virtuálnych stien.
• Je možné nasadiť držiak mopu pre suché stieranie pri vysávaní.
• Mopovaciu textíliu odporúčame prať ručne, ale je možné ju prať aj v práčke pri nízkej teplote a bez použitia aviváže.

Upozornenie:
• Funkciu mopovania používajte iba pod dohľadom dospelej osoby.
•  Voda odkvapkáva z nádobky samovoľne, preto dávajte pozor, aby robotický vysávač nestál dlho na rovnakom mieste, 

aby ste predišli nadmernému úniku vody na jedno miesto.
• Robotický vysávač nenabíjajte s vloženou nádobkou na vodu a pripevnenou mopovacou textíliou.

OBSLUHA A POUŽÍVANIE
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
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Čistenie bočných kefiek

Raz za týždeň až 14 dní skontrolujte, či nie sú zašpinené, či poškodené bočné kefky. V prípade potreby ich vyčistite, 
alebo vymeňte za nové.
Poznámka: pred výmenou bočných kefiek dbajte na to, aby bola umiestnená kefka s označením “L” (ľavá bočná kefka) 
a kefka s označením “R” (pravá bočná kefka) na správnej strane robotického vysávača.

Čistenie odpadovej nádobky a HEPA filtra

Po každom upratovaní vysypte nádobku na odpad. Zaplnenie odpadovej nádobky môže výrazne ovplyvniť sací výkon 
vášho robotického vysávača a tým kvalitu samotného upratovania.
HEPA filter vyčistite každých 14 dní prachovým štetcom alebo povysávajte klasickým vysávačom. Odporúčaná výmena 
filtra je po cca. 6-12 mesiacoch, podľa toho, ako často a na akom povrchu sa vysávač používa.

Čistenie senzorov a kontaktov

K čisteniu senzorov a nabíjacích kontaktov na robotickom 
vysávači a nabíjacej základni by malo dochádzať približne 
raz mesačne. Senzory a kontakty (viď. obrázky nižšie) 
vyčistite mäkkou utierkou, alebo handričkou.

www.robotworld.sk



Krátký tón Príčina Řešenie

0
Nefunkčné koleso pohonu, alebo 
bočná kefka.

Skontrolujte kolesá pohonu, bočné 
kefky a následne ich vyčistite.

00
Chyba spodného alebo predného 
senzora.

Jemne stlačte predný nárazník a vyčis-
tite spodné senzory. Skontrolujte, či 
vysávaču nebráni niečo v pohybe.

000 Uviaznutie vysávača.
Presuňte vysávač a pokračujte vo 
vysávaní.

Chybové hlášky

Signalizácia stavových diód

Stav Barevná signalizace tlačítka „CLEAN“

Nabíjanie Preblikávanie oranžovej farby

Plne nabitá batéria / Vysávač uprostred upratovacieho 
režimu

Trvalo svieti zelená farba

Slabá batéria Trvalo svieti oranžová farba

Zvolený režim Preblikávanie zelenej farby

Chyba vysávača Preblikávanie červenej farby

CHYBOVÉ HLÁŠKY A STAVOVÉ DIODY
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