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Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC 
Niniejszy sprzęt został przetestowany i odpowiada ograniczeniom dotyczącym 
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają na celu zapewnienie ochrony przed szkodliwymi interferencjami 
podczas instalacji w środowisku domowym. Niniejszy sprzęt generuje, używa 
i może wypromieniowywać energię częstotliwości radiowych oraz, jeśli nie jest 
zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować poważne 
zakłócenia komunikacji radiowej.  
Jednakże nie można nigdy zagwarantować, że 
w konkretnych warunkach zakłócenia się nie pojawią. Jeśli praca tego urządzenia 
spowoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, z powodu których 
użytkownik będzie musiał stale je wyłączać i włączać, to zalecamy usunięcie 
interferencji na jeden z podanych dalej sposobów:  
 Zmienić kierunek lub położeniem anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazdka na innym obwodzie niż odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie FCC: Użytkownik może utracić prawo do obsługi 
niniejszego sprzętu, jeśli dokonał nieautoryzowanych zmian lub modyfikacji.  

UWAGA: 
Odległość pomiędzy urządzeniem podczas jego pracy a przebywającymi w pobliżu 
osobami powinna wynosić co najmniej 20 cm. 
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Aktywacja robota czyszczącego  

1 

Urządzenie zasilająco-sterujące jest podłączane do robota czyszczącego za pośrednictwem pływającego kabla. Urządzenie jest 
zasilane prądem przemiennym (1) i zapewnia prąd o niskim napięciu i wydaje polecenia robotowi czyszczącemu za pośrednictwem 
gniazda wyjściowego (2). 

Jednostka mocy i sterowania wyposażona jest w panel kontrolny (3) z 2 diodami kontrolnymi: 
a. Diodę dla Połączony – emitującą światło w kolorze niebieskim po podłączeniu do urządzenia mobilnego.
b. Diodę dla Pełny Worek - emitującą światło w kolorze niebieskim, gdy worek filtrujący jest pełny i wymaga czyszczenia.

1. Pobierz i zainstaluj Aplikację z Google Play (Użyj poniższego kodu QR, aby uzyskać bezpośredni dostęp).
2. Umieść urządzenie zasilająco-sterujące w odległości co najmniej 3,6 m od basenu i co najmniej 12 cm/4 cali nad powierzchnią

PRZESTROGA: Urządzenia zasilającego i sterującego nie wolno wystawiać na działanie wody ani bezpośredniego 
światła słonecznego. 
1. Podłącz zasilanie i jednostkę sterującą do gniazdka ściennego. Dioda LED trybu pracy zacznie migać, sygnalizując gotowość układu
zasilania i sterowania.
2. Rozłóż pływający kabel po basenie. Upewnij się, że na basenie rozłożona jest tylko wymagana długość kabla.
3. Przed umieszczeniem odkurzacza w wodzie:

a. Upewnij się, że w basenie nie ma żadnych osób.
b. Upewnij się, że filtry są czyste.
c. Upewnij się, że warunki panujące na basenie są spełnione

4. Umieść robot czyszczący w basenie. Przytrzymaj przez kilka sekund pod wodą, aby uwolnić uwięzione powietrze.
5. Podłącz wtyczkę kabla pływającego (4) do zasilania (gniazdo 2).
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Obsługa robota czyszczącego

Uruchamianie robota czyszczącego:  
1. Otwórz aplikację.
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączana na telefonie, aplikacja automatycznie przekieruje użytkownika do jej aktywacji.
3. Aplikacja wskaże roboty czyszczące w swoim zasięgu (RoboCleaner xxxxxx).
4. Dotknij palcem nazwę robota. Aplikacja połączy się z urządzeniem zasilająco-sterującym. Ikona Połączona na urządzeniu
zasilająco-sterującym zaświeci się, aby wskazać prawidłowe dopasowanie.
5. Aby aktywować robot czyszczący, dotknij ikony WŁ.-WYŁ. w aplikacji lub naciśnij przycisk START na urządzeniu

zasilająco-sterującym.

Ikona WŁ./WYŁ. Przycisk START 

6. Zapali się dioda LED trybu pracy, a robot rozpocznie proces czyszczenia. 

Cykl czyszczenia 
1. Podczas cyklu czyszczenia pozostały do zakończenia czas
zostanie wyświetlony na głównym ekranie aplikacji w formacie
GODZ.: MINUTY

2. Podczas cyklu czyszczenia robot: 01:59
- Porusza się po dnie basenu zbierając brud i osad.
- Zmienia kierunek i obraca się automatycznie zgodnie z

wybranym programem
- Co kilka minut wspina się na ściany basenu, zgodnie z

wewnętrznym programem.
Uwaga: Robot czyszczący może od czasu do czasu 
przestać się poruszać przez kilka sekund. Jest to część 
normalnej pracy, a nie usterka. 

Zatrzymanie pracy robota czyszczącego  
1. Robot czyszczący automatycznie przechodzi do trybu STANDBY po każdym cyklu czyszczenia, a dioda LED trybu

pracy zaczyna migotać.
2. Aby zatrzymać robota podczas cyklu czyszczenia, naciśnij jednokrotnie przycisk trybu pracy lub naciśnij przycisk OFF

na aplikacji.
Dioda LED dla trybu pracy zaczyna migotać, a robot przechodzi w tryb oczekiwania. 

Wyjmowanie robota z wody  
1. Sprawdź, czy dioda LED trybu pracy znajduje się w trybie gotowości (miga).
2. Odłącz kabel zasilania od urządzenia zasilająco-sterującego.
3. Pociągnij za kabel pływający, aby przyciągnąć robot na tyle, aż będzie możliwe chwycenie uchwytu.
4. Za pomocą uchwytu wyjmij moduł czyszczący z basenu.
PRZESTROGA: Nie używaj kabla pływającego do wyciągnięcia robota z wody. 

Sprawdź filtr 
Podświetlenie oznacza, że aby robot działał wydajnie, worek filtrujący musi zostać 
wyjęty, oczyszczony i prawidłowo zainstalowany z powrotem w robocie.  
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Korzystanie z ekranów aplikacji 

Informacja 

Wyświetla informacje o twoim robocie 
czyszczącym 
Przeciągnij w dół, aby odświeżyć  

Odczyt zdalnego sterowania 

Przytrzymaj prawą lub lewą ikonę, aby 
obrócić robot. 
Użyj pojedynczego dotknięcia ikony 
ZMIEŃ-KIERUNEK, aby zmienić 
kierunek jazdy robota 

Alerty 

Pokazuje różne ostrzeżenia 
otrzymane od robota lub z urządzenia 
zasilająco-sterującego. 
Aby uzyskać wymagane działanie dla 
każdego z alarmów - patrz sekcja 
Rozwiązywanie problemów. 

Ustawienia 
Zmień ustawienia robota czyszczącego: 
1. Opóźnienie rozpoczęcia pracy (w godz.): Robot czyszczący rozpocznie cykl

czyszczenia po wybranym czasie. Użyj tej opcji gdy chcesz, aby zanieczyszczenia
opadły na dno przed rozpoczęciem cyklu czyszczenia.

2. Czas działania: Robot czyszczący wyczyści basen zgodnie z wybranym czasem cyklu.
3. Odstępy między cyklami: Robot czyszczący zacznie działać automatycznie co

48/72/96 godzin. (Wybranie tej opcji spowoduje anulowanie czasu opóźnienia)
4. Poziom korekcji żyroskopu: Wybierz WYSOKI, jeśli robot nie jedzie prosto lub kabel się

plącze.
5. Właściwości basenu: Wybierz kształt i powierzchnię zgodnie z parametrami twojego

basenu.
6. Język: wybierz preferowany język interfejsu.
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Rozwiązywanie problemów – Alerty i wymagane działania 

Pełny filtr 
• Wyczyść filtr

Poza wodą
• Sprawdź, czy robot nie jest aktywowany poza wodą.
• Sprawdź połączenie pomiędzy pływającym kablem a urządzeniem zasilająco-sterującym.
• Sprawdź, czy wirnik nie jest złamany lub odnotowano jego brak

Awaria głównego napędu
• Odwróć robot spodem do góry. Sprawdź, czy układ napędowy nie jest zablokowany.
• Skontaktuj się z centrum serwisowym.

Awaria napędu wspomagającego
• Odwróć robot spodem do góry. Sprawdź, czy układ napędowy nie jest zablokowany.
• Skontaktuj się z centrum serwisowym.

Awaria komunikacji
• Sprawdź połączenie pomiędzy pływającym kablem a urządzeniem zasilająco-sterującym.
• Skontaktuj się z centrum serwisowym.

Przeciążenie urządzenia zasilająco-sterującego
• Sprawdź, czy w złączu kabla pływającego nie ma wody/wilgoci,
• Wyczyść filtr
• Sprawdź, czy wewnątrz wirnika nie ma żadnych przedmiotów.
• Obróć robota do góry nogami i sprawdź, czy w układzie napędowym nie ma żadnych przeszkód
• Skontaktuj się z centrum serwisowym

Niedociążenie urządzenia zasilająco-sterującego
• Sprawdź połączenie pomiędzy pływającym kablem a urządzeniem zasilająco-sterującym.
• Sprawdź, czy wirnik nie jest złamany lub odnotowano jego brak

Robot poza zasięgiem
• Sprawdź, czy zasilanie jest podłączone do głównego źródła zasilania, a wskaźnik Połączony jest
włączony.
• Zbliż się do jednostki zasilania i sterowania (do 10 metrów / 33 stóp).

Błąd komunikacji
• Sprawdź, czy zasilanie jest podłączone do głównego źródła zasilania, a wskaźnik Połączony jest
włączony.
• Przybliż się do jednostki zasilania i sterowania (do 10 metrów / 33 stóp).

6


	Strona tytułowa.pdf
	Pusta strona
	Pusta strona




