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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

VAROVANIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRODUKTU SI PROSÍM PREČÍTAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE A DODRŽUJTE 
SPRÁVNE POUŽÍVANIE VÝROBKU.

1.  Toto zariadenie nie je určené k tomu, aby ho obsluhovali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 

mentálnymi schopnosťami, nedostatkom skúseností alebo vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo vedením 

osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

2.  Výrobok používajte len pri teplotách od 0°C do 40°C a neumiestňujte ho v blízkosti horúcich zariadení, ani nevystavujte 

dlhodobejšiemu slnečnému žiareniu.

3.  Nepoužívajte zariadenie na vyvýšených miestach vyšších ako je výška používateľa, zamedzíte tak prípadnému pádu 

zariadenia a zranenia človeka.

4. Výrobok je určený pre domáce použitie. Nepoužívajte ho v komerčnom ani priemyselnom prostredí.

5.  Pred použitím odstráňte z podlahy všetky možné prekážky ako napr. krehké predmety, voľné káble, oblečenie, a pod. a 

nadvihnite i záclony a závesy, aby ste sa vyhli prípadným nehodám.

6.  Zabezpečte, aby sa do kolies zariadenia nezachytili žiadne predmety, ako napr. obalový materiál, oblečenie, kúsky látok, 

špagátov, ...

7. Pred použitím skontrolujte, či je odpadová nádobka prázdna.

8.  Neseďte na zariadení, ani naň neumiestňujte žiadne predmety. Dbajte na zvýšenú opatrnosť ak sa v blízkosti zariadenia 

nachádzajú deti alebo domáce zvieratá.

9. Používajte len príslušenstvo odporúčané a dodávané výrobcom. Používajte len adaptér od výrobcu.

10.  Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať alebo pri transporte, vypnite ho hlavným vypínačom. Pri dlhšom 

skladovaní sa tiež odporúča odpojiť a vybrať batériu.

11. Zariadenie uchovávajte mimo dosah horúcich a horľavých predmetov. 

12.  Nepokladajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny. Zariadenie neuskladňujte na miestach, z ktorých môže spadnúť 

alebo sa dostať do kontaktu s vodou.

13. Nedotýkajte sa zariadenia ani ďalších jeho častí vlhkými ani mokrými rukami.

14. Nenabíjajte zariadenie v extrémne teplom alebo chladnom prostredí, môže to ovplyvniť životnosť batérie.

15.  Keď sa zariadenie nabíja, nepokladajte ho na žiadne iné elektrické zariadenie a nechajte ho mimo dosahu ohňa a vody.

16.  Dávajte pozor, aby ste nezničili napájací kábel, nabíjací adaptér alebo nabíjaciu stanicu. Nezaťažujte ich ničím ťažkým, 

ani za ne neťahajte. Zamedzte kontaktu kábla s čímkoľvek horúcim.

17.  Nepoužívajte zariadenie v prípade poškodeného kábla alebo jeho súčasti. Nepoužívajte zariadenie ak nepracuje 

správne, ak padlo na zem, bolo namočené alebo inak poškodené.

18.  V prípade poškodeného kábla kontaktujte predajcu a nepoužívajte zariadenie, kým nebude problém vyriešený.

19.  Pred odovzdaním zariadenia na zberné miesto, je potrebné batériu nechať úplne vybiť a vybrať. Vybranú batériu je 

potrebné odovzdať na príslušné zberné miesto.

20. Pred vyberaním batérie musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete.

21. Prosím, po skončení životnosti batérie ju recyklujte v súlade s lokálnymi zákonmi a nariadeniami.

22.           Laserový radar nepoužívajte ako madlo, ani nepokladajte robota na laserový radar.

23.            Laserový radar spĺňa triedu laserové bezpečnosti podľa štandardu IEC 60825 - 1: 2014 a nemá žiadne negatívne účinky     

na ľudské zdravie.

1

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.
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OBSAH BALENIA
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Pred použitím produktu starostlivo skontrolujte, či sú v balení produktu obsiahnuté nasledujúce časti. Ak nejaká časť 
chýba, obráťte sa na pracovníkov zákazníckeho servisu.

1x Telo robota 1x Nabíjacia stanica 1x Napájací adaptér

2x Bočná kefka 1x Filter 1x Náhradná mopovacia 
textília

1x Nádobka na vodu s 
mopovací textíliou

1x Magnetická páska 1x Čistiaci štetec 1x Návod na použitie 1x Príručka pre rýchly štart

SYMBO LASERBOT 750
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Návod na použitie 
User manual

Česky

Polski

Slovensky

English

SYMBO LASERBOT 750
Příručka pro rychlý start 
Szybki przewodnik
Príručka pre rýchly štart
Quick start guide

Česky

Polski

Slovensky

English
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POPIS ZARIADENIA
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Tento výrobok sa používa na vysávanie a mokré mopovanie v interiéri. Pomocou laserovej navigácie zmapuje 
miestnosť a naplánuje svoj pohyb. Po spustení procesu čistenia samostatne povysáva a po dokončení sa vráti do 
nabíjacej stanice. Štruktúra a popis robotického vysávača je znázornený nižšie:
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1. Laserová navigácia
2. Tlačidlo CLEAN
3. Indikačný svetelný pás
4. Ultrazvukový snímač
5. Ultrazvukové senzory
6. Predný nárazník
7. Nabíjacie kontakty
8. Podperné nohy

9. Protipádové senzory
10. Predné koliesko
11. Nasávacia štrbina
12. Bočné kefky
13. Hlavný vypínač
14. Rukoväť odpadovej nádobky
15. Odpadová nádobka
16. Kolesá pohonu
17. Pomocné koliesko
18. Štítok produktu
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
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• Hmotnosť: 3,82 kg
• Výška: 95 mm
• Dĺžka: 370 mm
• Šírka: 350 mm
• Batéria: Li-Ion, 5200 mAh, 14.8 V
• Adaptér: vstup 100-240V, 50 / 60Hz, 0.6 A, výstup 20 V 1.8 A
• Príkon: 40W
• Sila sania: 1800 Pa
• Hlučnosť: < 68 dB
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n; 2.4GHz ~ 2.4835GHz
• Maximálny dosah laserového radaru: 6 m
• Prevádzková teplota: 0 °C - 45 °C
• Kapacita odpadovej nádobky: 600 ml
• Objem nádobky na vodu: 150 ml
• Rozmery nabíjacej stanice: 220 x 76,9 x 114,5 mm
• Hmotnosť nabíjacej stanice: 0,65 kg

Technická špecifikácia sa môže zmeniť bez predošlého upozornenia.

www.robotworld.sk



OBSLUHA A POUŽÍVANIE

5

1. Stiahnutie aplikácie
Vyhľadajte aplikáciu „Symbo Home Orange” v App Store alebo Google Play a nainštalujte ju.

1m0.5m

0.5m

CLEAN

1m0.5m

0.5m

CLEAN

•  Po úspešnej inštalácii aplikácie sa riaďte pokynmi v aplikácii pre nastavenie siete. Po tom, čo sa robot pripojí k 
sieti, môžete začať používať všetky funkcie aplikácie.

• Zariadenie momentálne nepodporuje sieť Wi-Fi s frekvenciou 5.8 GHz.

2. Inštalácia nabíjacej stanice
Prosím, používajte originálnu nabíjaciu stanicu a napájací adaptér.
Zapojte napájací adaptér do nabíjacej stanice.
Umiestnite nabíjaciu stanicu horizontálne, pozdĺž steny.
Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

•  Uistite sa, že je po oboch stranách nabíjacej stanice voľný priestor 0,5 metra a vpredu 1 meter (ako na obrázku).
• Nevystavujte nabíjaciu stanicu priamemu slnku.
•  Prebytočný kábel namotajte do zadnej časti nabíjacej stanice. Vyvarujete sa tým zbytočnému vtiahnutia kábla 

robotom.

1m0.5m

0.5m

CLEAN

•  Pred prvým použitím sa uistite, že je robot plne nabitý a pripravený začať upratovanie z nabíjacej stanice.
• Pozor: robot sa môže tiež nabíjať, pokiaľ je hlavný vypínač vypnutý, v tomto prípade ale nebude sám vysávať.
•  Robot vstúpi do režimu spánku po 5 minútach neaktivity. Robota môžete prebudiť stlačením tlačidla “CLEAN” 

alebo pomocou aplikácie.

3. Pred prvým použitím
Postavte robota na hranu, ako je znázornené na obrázku a zapnite robota hlavným vypínačom. Potom položte robota 
späť na zem, aby sa kontaktami dotýkal nabíjacej stanice.

Hlavný vypínač ON/OFF

Indikátor tlačidla CLEAN
Modré svetlo svieti: robot dokončil úlohu 
alebo stále pracuje
Žlté svetlo pulzuje: robot sa nabíja
Červené svetlo bliká: abnormálny stav

1m0.5m

0.5m

CLEAN

www.robotworld.sk



OBSLUHA A POUŽÍVANIE

6

4. Upratovanie
Zahájenie upratovania
Keď indikátor tlačidla zmení farbu z pulzujúcej žltej na modrú, znamená to, že je nabíjanie dokončené a robot je 
pripravený.

Krátkym stlačením tlačidla 
zahájite upratovanie

Krátkym stlačením tlačidla 
prerušíte upratovanie

Krátkym stlačením tlačidla bude 
upratovanie pokračovať

•  Po spárovaní vášho robota s aplikáciou, môžete zahájiť upratovanie, naplánovať čas upratovania a používať 
diaľkové ovládanie a ďalšie funkcie v aplikácii.

• Funkciu upratovania nie je možné aktivovať, ak je batéria vybitá.
•  Pred začatím upratovania zdvihnite káble a uložte ich na bezpečné miesto. Zabránite tým tak zamotaniu káblov 

do robota počas práce, čo by mohlo spôsobiť poruchu napájania alebo poškodenia elektrického spotrebiča.

Robot čaká na príkaz (Indikačný svetelný pás nesvieti) Robot pracuje (Indikačný svetelný pás svieti) Robot je pozastavený (Indikačný svetelný pás bliká)

Režim spánku
Automatický spánok: Robot vstúpi automaticky do režimu spánku po 5 minútach neaktivity.
Prebudenie robota: Stlačte tlačidlo “CLEAN” alebo prebuďte robota pomocou aplikácie.

•  Ak robot nie je v nabíjacej stanici, po 8 hodinách neaktivity sa automaticky uvedie do hlbokého spánku. V tejto 
chvíli nemôžete používať aplikáciu na začatie upratovania a musíte stlačiť tlačidlo “CLEAN”, aby robot začal 
upratovať.

• Pokiaľ robota nebudete dlhší čas používať, odporúčame vypnúť robota hlavným vypínačom.

Automatický spánok

Krátkym stlačením “CLEAN” 
zobudíte robota

Robot čaká na príkaz (tlačidlo CLEAN svieti) Robot je v režime spánku 
(všetky svetlá sú vypnuté)

www.robotworld.sk



OBSLUHA A POUŽÍVANIE
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5. Nabíjanie batérie
Automatické nabíjanie
Po dokončení upratovania robot automaticky zájde do nabíjacej stanice. Ak je počas upratovania nízky stav batérie, 
robot automaticky zájde do nabíjacej stanice a začne nabíjanie batérie. Po dokončení nabíjania bude robot pokračovať 
v upratovaní tam, kde skončil.

Manuálne nabíjanie
Funkciu nabíjania batérie môžete aktivovať pomocou aplikácie. 1m0.5m

0.5m

CLEAN

•  Robot môže dokončiť dobíjanie a začať nabíjanie nezávisle na vašom úkone.
• Ak robot nemôže z nejakého dôvodu nájsť nabíjaciu stanicu, vložte ho ručne do nabíjacej stanice.

6. Používanie ostatného príslušenstva
Nádobka na vodu

1 2 3Pripevnite navlhčenú mopovaciu textíliu 
na spodnú stranu nádobky na vodu.

Otvorte plastový kryt nádobky na vodu, 
naplňte vodou a uzavrite.

Zatlačte nádobku spolu s navlhčeným 
mopom na spodnú stranu robota (ako 
na obrázku).

•  Prosím, pred nabíjaním robota odoberte nádobku na vodu.

Magnetická páska
Umiestnite magnetickú pásku pred dvere miestnosti, kam nechcete, aby robot jazdil (napr. kúpeľňa, kuchyňa, balkón, 
atď.), alebo oblastí, ktorým by sa mal vyhnúť.

1 2 3
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
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A.  Otočte telo robota

D.  Otvorte veko a vysypte prach z 
odpadovej nádobky

B.  Robota podoprite pomocou 
podperných nôh

E.  Veko zatlačte späť dole na 
pôvodné miesto

C.  Zatlačte rukoväť smerom dolu a 
vytiahnite odpadovú nádobku

F.  Vložte odpadovú nádobku späť do 
robota a zatlačte rukoväť smerom 
nahor

Pravidelne čistite odpadovú nádobku

Čistenie filtra, bočných kefiek a protipádových senzorov
Čistenie filtra
Vyklopte a vytiahnite filter, ako je 
uvedené nižšie.

Bočné kefky
Bočné kefky odoberte z robota a 
vykonávajte pravidelné čistenie

Protipádové senzory
Suchou mäkkou handričkou opatrne 
očistite senzory.

1m0.5m

0.5m

CLEAN

•  Filter je zložený z viacerých častí. Pre vyčistenie filtra odklopte sieťovaný predfilter. Filtre nie sú umývateľné. 
Pravidelne je čistite pomocou čistiaceho kefy, aby nedošlo k ich upchatiu.

•  Pre perfektný čistiaci účinok odporúčame vymieňať filter každých 3-6 mesiacov a bočné kefky každých 6-12 
mesiacov, podľa toho, ako často robota používate.

www.robotworld.sk



CHYBOVÉ HLÁŠKY A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Svetelná indikácia

CLEAN

CLEAN

CLEAN

CLEAN

CLEAN

CLEAN

Svetelný indikátor tlačidla “CLEAN” Indikačný svetelný pás

Neprerušovane svietiaca modrá - robot je pripravený

Pomaly blikajúca žltá - robot má slabú batériu

Pulzujúca žltá - dobíjanie

Pomaly blikajúca modrá - režim nastavovania siete

Pulzujúca modrá - spúšťanie robota / aktualizácia firmvéru

Rýchlo blikajúca červená - robot vykazuje chybu

Svieti modro - prebieha upratovanie

Pulzuje modro - upratovanie je pozastavené

Pás nesvieti - bez úlohy upratovania

Chybová hláška, ktorú robot zahlási Preklad chybovej hlášky Riešenie

Failure 1: please ensure laser radar is 

uncovered
Prosím, odkryte laserový radar.

Skontrolujte laserový radar a odstráňte 

cudzie predmety, ktoré sa môžu 

nachádzať v jeho blízkosti. Presuňte 

robota na iné miesto a reštartujte ho.

Failure 2: please wipe cliff sensor,

move to a new place and start

Prosím, vyčistite protipádové senzory, 

presuňte na iné miesto a spustite.

Prosím, vyčistite protipádové senzory a 

spustite robota znova. (viď. popis 

umiestnenia protipádových senzorov).

Failure 3: strong magnetic field is detect-

ed, please move the main bodyto a new 

place and try again

Je detekované silné magnetické pole, 

prosím, presuňte robota na iné miesto a 

skúste to znova.

Presuňte robota na iné miesto a spustite 

ho znova.

Failure 4: please check collision sensor 

and removeforeign matters in it

Prosím, skontrolujte predný nárazník a 

odstráňte cudzie predmety.

Prosím, stlačte predný nárazník, 

odstráňte cudzie predmety a reštartujte.

Failure 5: abnormal temperature of main 

body, please wait until temperature is 

normal

Abnormálna teplota robota, prosím, 

počkajte až sa teplota robota zníži.

Teplota robota je príliš vysoká alebo 

nízka. Robota použite až bude mať 

normálnu teplotu.

Failure 6: abnormal charging, please 

clean the charging area

Robot sa nenabíja, skontrolujte oblasť 

nabíjania a odstráňte cudzie predmety.

Skontrolujte, či je napájací adaptér 

originálny a či je základňa umiestnená 

vodorovne. Vypnite robota hlavným 

vypínačom a vypojte nabíjaciu stanicu z 

elektrickej siete. Utrite suchou 

handričkou nabíjacie kontakty.

Main body failure, please contact our 

customer service personnel

Porucha robota, obráťte sa na náš 

zákaznícky servis.

Reštartujte robota alebo kontaktujte náš 

zákaznícky servis. 

Hotline: 02 / 205 103 00.

9
www.robotworld.sk



www.symbo.eu

RECYKLÁCIA A LIKVIDÁCIA
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