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Thank you for purchasing our products. Please read all the instructions 

before attempting to operate this product. 

 

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Proszę przeczytać uważnie 

instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. 
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Copyright© 2015 by RoboJet® All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in 

a retrieval system or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, 

magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of this company. 

 
All other logos, products, or company names mentioned in this manual may be the registered trademarks or copyrights of their 

respective companies, and are used for informational purposes only. 

 

If any problems occur and this manual cannot provide the solution you need, please contact a local retailer or local authorized 

dealer. 

 

RoboJet makes no claims or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims 

any warranties, tradability or suitability for any particular purpose. Furthermore, RoboJet reserves the right to revise this publication 

and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation of this company to provide notification of such 

revisions or changes. 

The user should follow the instructions provided in this user manual, but is ultimately responsible for assessing placement and safety 

when using this product. 

 
THE USER OT THIS APPLIANCE SHOULD HAVE FULL KNOWLEDGE OF THE SAFETY INSTRUCTIONS 

AND UNDERSTAND THE POSSIBLE RELATED HAZARDS. THIS IS NOT A TOY. CHILDREN SHOULD 

NOT USE THIS WITHOUT SUPERVISION OF PARENTS OR ADULTS. 

 

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS ROBOT AND ALL 

OTHER PARTS TO RAIN OR MOISTURE. 

 

 

 

 

 
Please read the following safety and 

operation instructions thoroughly before 

you use this robot.  

Please follow all safety operations 

and processes stated in this manual. 

 

Please retain this manual for future 

reference. 

 

Please make sure you have full 

understanding about the safe use of 

this robot and related parts.  
Heed all warnings on the product to 

prevent any possible hazards or damages 

such as fire, short-circuiting or injury. 
 

Don’t use corrosive cleansers or 

chemical solvents to clean the 

product. 
 

 

 

 

 

 General Safety Instructions: 

 Copyright: 

 Trademarks: 

 Technical support: 

 Disclaimer: 

Safety Precautions 
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               Safety Instructions 

 

This robot is for indoors use only. 

 

When the robot is working, please 

pay additional attention to children 

or pets nearby. It’s highly suggested 

to keep them away from the robot. 
 

This robot is NOT a toy. Sitting or 

standing on this robot is strictly 

prohibited.  

This robot is not designed to pick up 

debris that is still burning, smoking, or 

wet. It is also strictly prohibited to use 

this robot to clean up chemical 

particles or volatile liquids such like 

gasoline . 

 

This robot is NOT a moving carrier. 

Please do NOT  put any items on the 

top of the robot.  

In case this robot is not used for a 

long period of time, please recharge 

the battery at least once every other 

month and store it in a cool and dry 

place after it is fully charged. 

 

Since this robot is an electronic 

product, never immerse it in water or 

use it in a moist or wet environment.  

Use only attachments, accessories 

and spare parts specified by the 

manufacturer.  

Before the robot starts the cleaning 

process, please tidy up small items, 

such as clothing, power cords, cables, 

and loose fringes of rugs, to prevent 

any possible jam of the robot’s rolling 

brush or suction nozzle. 

 

Remove the battery from the robot 

and make sure all power is off before 

you start cleaning the robot.   

 

Never touch the robot and any other parts, including the battery charger, power plug 

and power cord, when your hands are wet. 

 
 

 

Warning 

 

 

Do not look directly into the UV light 

and do not touch the UV light bulb with 

bare hands or any sharp or conductive 

tools. 
 

The UV light is permanent fixture. 

Do not attempt to remove or 

replace the UV light. This 

replacement can only be 

performed by professional 

personnel authorized by the 

manufacturer. 
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The product, mainly applicable to home, hotel rooms and small office and is good for cleaning various 

short-haired carpet, wood floor, hard floor, ceramic tile, etc. 

Components of the cleaner: 

 

1. Main Unit 

2. Battery 

3. Adaptor 

4. Remote Control 

5. Side Brush 

6. Filter 

7. User Manual 

8. Home Base 

9. Hair Removal Tool 

10. Cleaning Brush 

11. Air Purifier Module (optional) 

12. Virtual Wall 

13. Wet Mopping Base 

 

 

  

Contents: 
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TOP 

 

 

BOTTOM 

 

 

 

 

 

 

 

Features: 
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Robotic Features 

 

1. Scheduler / Recharging Home Base – Auto cleaning with scheduler & auto recharge when battery 

charge level is 10%.  

2. Ultrasonic Obstacle Detection 

3. Collision Obstacle Detection 

4. Anti-falling Sensors 

5. Remote Control 

 

 

Cleaning Features Function Description 

Side Brushes and 

Suction Inlet 

Powerful suction and full coverage of cleaning 

Floating Rolling Brush Allow the roller brush and suction to stay close to the ground, covers all the 

dead spot while remain full suction power. 

Debris Filter & HEPA 

Filter 

Debris filter holds normal debris and extends HEPA filter life span. High 

efficiency particulate air filter traps the fine particles which trigger allergy and 

asthma symptoms. 

Ultrasonic Virtual Wall When needed, use virtual wall to limit the vacuum machine’s path. 

Ultrasonic Dust Sensors When dirty area is detected, perform detail cleaning with spiral mode. 

Mop Track Fully use every part of the mop instead of just the edge of the mop. 

UV Light Exterminate bacteria and mites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Features & Cleaning Modes: 



 

EN Cleaning Modes 

 

1. Auto Mode 

Once the robot is activated without specific cleaning instructions, it will automatically execute the 

auto function by repeating 5 different modes. The combination of different cleaning patterns will 

ensure the robot finishes the cleaning of any given space or area. 

 

 

2. Manual Mode 

 

Users can manually instruct the robot to perform any specific cleaning pattern depending on different 

conditions or spaces. 
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1. Battery Installation and Removal 

 

Battery Installation 

 

1. Push the dust-bin release button and pull out the dust-bin. 

2. Flip the robot over, and push the battery into the slot. 

3. Push the battery until the hook is completely locked. 

4. Flip the robot over again, and insert the dust-bin back. 

 

 

Battery Removal 

 

1. Remove the dust-bin first and flip the robot over. 

2. Push the two battery hook buttons simultaneously. The battery will pop out automatically. 

3. Remove the battery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparation / Setup and Installation 



 

EN 2. Recharging Home Base 

 

When the robot completes its cleaning cycle or the battery charge level is 10%, the robot will return to 

the Recharging Home Base automatically. 

 

Installation 

1. Position Home-base on an even floor surface against wall 

2. Position it at location with at least a 0,6 m 

(2 ft.) clearance around. 

3. Connect the AC adaptor to the power 

socket on the rear side. Only use the AC 

adaptor provided 

4. Always keep the Recharging Home Base 

power plugged in. 

 

 

 

Docking Test 

1. Leave the robot on the floor somewhere 

near the Recharging Home Base. 

2. Press the “Home” button on the remote control. 

3. The robot will return to the Recharging Home Base automatically. 

4. If the robot fails to dock, check the installation process to make the necessary adjustments to 

the Recharging Home Base until the robot can dock properly. 

 

Pairing the Robot with Recharging Home Base 

1. Keep press UV button until display show Cd. 

2. Press Time button on Recharging Home Base, you will hear signal twice and the VAC button will 

blinks. Pairing completed with success. 

 

Robot Battery Recharge 

 When The Power Button on the robot blinks red, this indicates that the battery level is low. 

 The robot will shut down the vacuum engine and go back to the Recharging Home Base. 

 Users can also use the AC adaptor to plug into the robot directly to recharge the battery. 

 When the battery is fully recharged, the Power Button will light up a solid blue. The recharging 

process is about 3 hours. 
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Robot Battery Care 

 Rechargeable batteries are used in this robot. The batteries can last for hundreds of recharging 

cycles if it is properly cared for. 

 Recharge the battery as soon as the robot is used. 

 Keep the robot charged when not in use. 

 If the robot will not be used for a longer period of time, remove the battery form the robot and 

store it in a cool and dry place. 

 

 

 Robot may not find the Docking Station if it encounters an obstacle, the battery runs 

out or if the path to it is complicated. The Docking Station should be placed in the 

possibly open space.  

 The battery temperature is high after cleaning. Charging may take longer. 

 

  



 

EN 3. Virtual Wall 

 

The Virtual wall create an invisible barrier that the robot will not cross. 

 

 

  

Instructions: 

1. This Virtual Wall is powered by 2 batteries (included). 

2. To turn on the Virtual Wall, slide the power switch to “ON” position. 

3. When turned on, the blue LED light glows, then the Virtual Wall turns into waiting mode.  

4. The best effective distance of Virtual Wall barrier is about 3m (10 ft.) 

5. The LED light will blink when the Virtual Wall is low on battery. 

 

 

You can charge battery by plugging into charging base, please see the figure above. 

  Step 1: The power switch of Virtual Wall must set to “ON” position. 

Step 2: Press and slide out the DC Plug from charging base. 

Step 3: Plug the DC Plug into DC Inlet, the LED light will blink. 

Step 4: When recharge is complete, LED will glow continuously. 

 

 When the robot is cleaning, the Virtual Wall must position at least 3m (10 ft.) away from 

Charging Base, and avoid facing towards Charging Base. 

 When the robot completes cleaning, you can power off the Virtual Wall by sliding the power 

switch to “OFF” position. 
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The robot detects the invisible barrier,  

it will turn around and head to another direction. 

 

Pairing Robot with ultrasonic virtual wall: 

1. turn on the robot /it should be pushed away from the docking station/, 

2. turn on the virtual wall, 

3. touch and hold the UV button until the robot emits a double beep, 

4. narrow the object by pressing and holding the button on the back of the virtual wall until 

the robot beeps. 

 

 

 

Accessories Installation and Removal 

 

Side Brushes 

 

Installation: Insert the side brushes into the socket. Press it firmly until it is properly locked. 

Removal: Pull the side brushes from the bottom. 

 



 

EN Main Brush 

 

Installation: Insert the main brush, then press the “Push” button and close the cover. 

Removal: Press the “Pull” button, then pull out the main brush directly. 

 

 

 Fragrance Installation 

 

1. Press the Dust Bin Release Button and remove the dust bin. 

2. Insert the fragrance particle into the compartment. 

3. Insert the Dust Bin back into the robot. 

 

 

Do NOT use any liquid or oil aroma products in the Robot.  

This may cause possible damage to the robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caution 
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1. Robot Panel Function 

 

  

Power Button 

 

Press the Power Button to activate the robot. The button will light up blue.  

The Power Button Light indicates the status of the robot and its system. 

 

Power Button Light System Status 

Red Pulse Battery Level is low 

Blue Pulse The battery is recharging 

Solid Blue The battery is fully recharged 

 

 

1. Start/Stop Button: 

Press this button and it will light up blue. The robot activate to perform the cleaning cycle. Press the 

button again to stop the cleaning cycle. 

 

2. Timer 

12 different cleaning time setting options are available. Users may use their remote control to enter 

specific cleaning time settings (10 mins, 20 mins, 30 mins … 120 mins), the selected setting will be 

shown on the display. When the robot is activated, the default cleaning time setting is the last 

previous time setting. 

  

General Operation and Settings 



 

EN 3. Display of Timer/Cleaning Mode/Error Message 

 There are 6 different cleaning patterns that the robot uses during the cleaning process. 

 

1. Spiral 

2. Special Bounce 

3. Wall Following 

4. Zig-zag 

5. Polygonal 

A. Automatic (the combination of patterns 1-5) 

 

Users may use their remote control to select a specific cleaning pattern. The number or letter “A” will 

be shown on the display. 

Users may also interrupt the cleaning cycle by pressing the “Home” button on the remote control. 

When the command is entered, the robot will stop cleaning and go back to the Recharging Home 

Base. 

 

 Error Messages: 

If there is something wrong, the robot will stop working immediately and show an error message on 

the display. Description of error messages are shown below. 

 

Error Code Suggested Actions 

E1 Front drop sensor 

overtime/Robot lifted up 

The robot might be trapped in a specific area where there 

are stairs or a floor edge. 

E2 Charging error 
Please refer the correct installation process of the 

Recharging Home Base and try it again. 

E3 Bumper touch over time The robots front bumper is stuck. Check the front bumper. 

E4 Battery Overheating 

Stop using the robot for at least 60 min and then restart it 

again. If this message still shows up, please contact your 

local warranty service provider. 

E5 Left wheel overloaded Check the left wheel, and remove any objects stuck in it. 

E6 Right wheel overloaded Check the right wheel, and remove any objects stuck in it. 

E7 Side brush overloaded Check both side brushes to remove any jammed objects. 

E8 Main brush overloaded Check the rolling brush to remove any jammed objects. 

E9 Vacuum motor overloaded 

Stop using the robot for at least 60 min and then restart it 

again. If this message still shows up, please contact your 

local warranty service provider. 
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When dust bin is full, the error message display will show “00”.  

Please clean up the dust bin prior to the use of the robot again. 

 

 

2. Remote Control Function 

All function buttons on the robot’s front panel ale available on the remote control. There are some 

additional unique buttons on the remote control shown below. 

1: Spot 

2: Special Bounce 

3: Wall Following 

4: Zig-zag 

5: Polygonal 

A: Automatic (the combination of patterns) 

Power Button: Press this button to activate or to 

shut down the robot. 

Start/Stop Button: Press this button to activate the robot perform 

or to stop the cleaning process. 

Direction Buttons: Directional buttons 

(Left/Right/Reverse/Forward) for users to control the movement 

manually. 

Timer Button: To set up the cleaning time. 

Home Button: This function is to interrupt the robot’s cleaning 

process and to command it to go back to the Recharging Home 

Base directly.  

Mode Button: To manually set up the cleaning mode of the 

robot. Each press will command the robot to change its 

cleaning mode in the sequence of the following patterns. 

Users may also find the current pattern code on the robot’s 

display panel.   

UV Button: Press this button to activate or to shut down 

the UV light. 

Caution 
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3. Cleaning Operation 

 

 

  

VAC Button: Press this button to activate or to shut down 

the vacuuming motor. 

Soft-Touch Button: Press this button to activate or to shut 

down the soft-touch function. 

1. Before the robot starts cleaning, it is suggested to clean up small items, 

like clothing, power cords, cables, and loose fringes of rugs. 

2. Check of the dust-bin is full. If it is, empty it out. 

3. Press the Power Button to activate the robot. 

4. Use the remote control to set up the preferred cleaning time or cleaning 

cycle.  

5. User may interrupt the robot’s cleaning cycle at any time by pressing the 

Start/Stop button either on the robot panel or the remote control. 

By pressing the button again, the robot will resume the previous cleaning 

cycle. 



 

EN 4. Schedule Setting 

Users may program the robot to perform the cleaning cycle on any preferred day and time. 

This scheduling function is built-into the Recharging Home Base with the LCD display and 

several setting buttons. In order to perform this function, the Recharging Home Base needs to 

be plugged in at all times. 

 

 

 

Setting Your Local Time 

 

1. Press the button “Time” first. The LCD display will show “Time Setting”. 

2. Press the “Week” button to choose the correct weekday. 

3. Once the chosen weekday appears on the display, press the button again. 

4. Follow the previous steps to complete the settings of “Hour” and “Min”. 

 

Scheduling The Robot 

 

1. Press the “Schedule” button first. The LCD display will show “Scheduler”. 

2. Press the “Week” button. The LCD display will show “Mo” (Monday) blinking. 

3. If Monday is the chosen day, press the “Week” button again. Then Monday will be programmed 

in. 

4. The setting function will automatically change to the next following weekday every 8 seconds. 

Press “Week” when the chosen day appears on the LCD display to complete the settings. 

5. Follow the previous steps until you have finished all cleaning day settings. 

6. Press the “Hour” button to complete the hour settings. 

7. Press the “Min” button to complete the minute setting. 

8. The schedule setting function will automatically quit if there is no input for more than 60 seconds. 

9. When all settings are finished, the selected cleaning date and time will be shown on the LCD 

display. 

10. After 10 seconds, the LCD display will go back to the clock display mode. Local current time will 

be shown on the display. 

11. The selected cleaning date will remain on the LCD display while the selected time is NOT. 

12. To check the programmed cleaning time, press and hold the “Schedule” button. 

13. For changing or deleting the set schedule, repeat the previous setting process. 

  



 

EN Auto Start 

 

When the robot is docked in the Recharging Home Base and is under the recharging process. 

 

1. Press the “Start” button. The LCD display will show “AUTO”. The robot will start one cleaning 

cycle as soon as the battery is fully charged. 

2. Press the “Start” button and hold it for 3 seconds. The robot will stop its recharging process 

and leave the Recharging Home Base immediately for one cleaning cycle. 
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In order to keep the robot in the best condition and for the best cleaning 

performance, it is suggested to perform the following maintenance. 

 

Dust bin and filter 

Basic Cleaning 

1. Press the Dust Bin Release Button to remove the dust-bin. 

2. Press the side button to release the dust compartment. 

3. Remove the debris filter. 

4. Empty all dust and shake off all debris. 

5. Remove the dust filter. 

6. Use the included brush to wipe out the dust filter and debris filter. 

 

 

 

 

 

 

 

To keep the robot working properly, the HEPA filter should be replaced at least 

every 2 months. 

  

Regular Maintenance 

Caution 



 

EN Deep Cleaning 

 

1. Carefully separate the dust compartment from the vacuum motor unit. 

2. Gently wash the dust compartment and debris filter. 

3. Dry them thoroughly with a cloth. 

It should be done at least once a month. 

 

 

 

 Main Brush 

1. Remove the Main Brush from the module. 

2. Take out the cleaning tool included on the rear side of the Recharging Home Base. 

3. Slide the cleaning tool through the Main Brush. 

It should be done at least once a month. 

 

  



 

EN  Side Brushes 

1. Remove the side brushes from the module. 

2. Clean the side brushes and install it back on the module. 

It should be done at least once a month. 

 

Wheels and Sensor 

1. Check and remove all debris and dirt. 

2. Wipe all sensors gently with a dry cloth. 

It should be done at least once a month. 
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1. Turn on the unit and make sure it enters the standby mode，press “Collided” until the unit beeps twice 

and LED displays shows CD. This will enable the Wifi function and you can control the unit via APP. Once 

successfully connected to the network via APP the robot will beep and the blue light will turn on.  

If not further connection within 5 seconds the Wifi will go back to suspended mode. 

1. Access to wifi 

2. Log out the wifi 

 

 

2. To disable / log out of Wifi mode once connected press the “Vac” key until the robot beeps twice. To 

enable Wifi mode you will need to perform operation from 1. Again. 

3. If Wifi networks changes you will need to perform operation from 1. again and also reconnect via APP. 

  

Press "COLLIDED" key until the displays 

shows "Cd". 

Display “Cd” 

Hold “VAC” button until you hear  

sound twice 

Instruction for enabling or disabling the Wifi 
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Programming is available when the robot is not connected to the docking station. Connect your 

mobile device to the same Wifi network on which the robot will run. 

Please download the App "Robot sprzątający RoboJet Air'' from Apple Store or Google Play then install 

it to your mobile or tablet. 

 

  

1. Install the program and open the 

App 

2.Click the “+” at the top right of 

screen 

3. Click on the WIFI setting 4. The robot’s display should show 

“Cd” 

5. Check if Wifi is correct and enter 

the password 

6. Confirm connection 

 

7. Click the connected device to move to user interface (a). To check the 

software version or delete the device click on (b) 

 

a b 

App operation 
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You can add more than one mobile device under the same WIFI network to control the robot by 

installing the app and repeating the setup above. 

 

 

  

12. Click Save to keep 13. Return to the Scheduling page 

 

8. Press Scheduling to schedule 

cleaning times 

9. Click “+” to make schedule 

 

10. Enable or disable schedule (a). 

Set the start time (b). Set the 

repeating pattern (c) 

11. Choose the days of the week 

you want the robot to start cleaning 

and click return 

 

a 

b 

c 
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Tips: 

1. Hold the machine upside down to discharge the air from the water tank. 

2. Lay the machine carefully and don’t flip it after injected water. 

 

After finishing the wet cleaning, remove the water container immediately. 

Do not save the water container in the robot if it’s not working. This may cause damage the robot. 

Wet Mopping Base Instruction  

Caution 



 

EN   Useful Tips 
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Symptom Cause Solution 

Error message Sensor malfunction or system jammed 
Check the previous error message section for 

correct action. 

The Robot cannot power on 
The battery is not installed or installed 

incorrectly 

Check if the battery is still in good condition 

and installed correctly 

Remote control malfunction 

1. The transparent film is not to taken 

off 

2. The battery is not correctly installed 

or the battery strength is too low 

1. Tear off the transparent film 

2. Check the installation of the battery or 

replace the battery  

The Robot fails to return to the 

Recharging Home Base 

1. The Recharging Home Base isn’t 

properly placed 

2. There are obstacles between the 

Recharging Home Base and the 

Robot 

3. The Robot is stuck or jammed 

1. Place the Recharging Home Base at a 

proper location and leave the Recharging 

Home Base with sufficient clearance space 

for the Robot to return. 

2. Remove any obstacles in front of the 

Recharging Home Base. 

3. Check and clean the Robot’s wheel system. 

The Robot cannot be recharged 

1. AC power isn’t plugged. 

2. The Robot isn’t correctly docked at 

the Recharging Home Base. 

3. The battery is over-heated. 

1. Plug the AC jacket onto the Recharging 

Home Base firmly. 

2. When the Robot is docked at the 

Recharging Home Base, manually make 

sure the Robot is properly placed. 

3. Don’t use the battery fo at least 60 minutes 

until it’s completely cooled down. 

Rolling brush or side brush don’t 

work 
Brushes get stuck by debris or hair. Clean brushes completely. 

The Robot doesn’t start cleaning 

after it’s fully recharged 

1. The “Auto” function isn’t set 

correctly. 

2. The battery is over-heated. 

1. Check the schedule setting section and re-

set the “Auto” function correctly.  

2. Don’t use the battery for at least 60 minutes 

until it’s completely cooled down. 

The Robot keeps moving 

backward or turning around 

Cliff sensors are blocked or covered by 

dust. 
Wipe all sensors with a dry, clean cloth. 

 

  

Troubleshooting 
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Recharging Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤3 hours 

Input/Output 
Input: AC 100~240V 50~60Hz 

Output: DC 20V 1000mA 

Dimension Robot: 330x330x80mm; 

Weight Robot: 2.9kg(including Battery); 

 

 

Product Specifications & Customer Care 
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Copyright© 2015 by RoboJet® Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, 

przepisywana, ani tłumaczona na jakikolwiek język, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków bez wcześniejszej 

pisemnej zgody. 

 
Wszystkie loga, produkty lub nazwy firm wspomniane w niniejszej instrukcji mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub prawa 

autorskie należące od odpowiednich firm, użyte są one wyłącznie w celach informacyjnych. 

 

Jeśli w razie wystąpienia problemów znalezienie ich rozwiązania w niniejszej instrukcji nie jest możliwe, skontaktuj się z lokalnym 

sprzedawcą, autoryzowanym dystrybutorem lub autoryzowanym serwisem. 

 

 

RoboJet nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do zawartości 

niniejszego dokumentu, a szczególnie nie udziela żadnych gwarancji, przydatności handlowej lub przydatności do określonego 

celu. Co więcej, RoboJet zastrzega sobie prawo do rewizji niniejszej publikacji i okresowych zmian jej zawartości bez ówczesnego 

powiadomienia o tym fakcie. Należy stosować się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. 

 

 
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI BEZPIECZEŃSTWA. TO NIE JEST ZABAWKA. DZIECI 

PONIŻEJ 12 ROKU ŻYCIĄ MOGĄ KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE POD NADZOREM 

RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW. 

NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU URZĄDZENIA Z WODĄ ORAZ INNYMI PŁYNAMI, GDYŻ MOŻE TO 

GROZIĆ USZKODZENIEM PRODUKTU. 

 

 

 

 

 
Przed użyciem robota zapoznaj się z 

instrukcją obsługi i wskazówkami 

dotyczącymi bezpieczeństwa.  

Należy przestrzegać wszystkich 

czynności i procedur bezpieczeństwa 

wymienionych w tej instrukcji.  
Zachowaj niniejszą instrukcję w celu 

późniejszego wykorzystania. 
 

Upewnij się, że wszystkie wskazówki 

oraz instrukcje bezpieczeństwa są 

zrozumiałe.  

Stosuj się do zamieszczonych 

ostrzeżeń, aby zapobiec wszelkim 

zagrożeniom lub uszkodzeniom, 

takim jak pożar, zwarcie lub 

zranienie. 

 

Do konserwacji urządzenia nie należy 

używać żrących środków 

czyszczących ani jakichkolwiek 

rozpuszczalników chemicznych.  

 

  

 Wskazówki bezpieczeństwa: 

 

 Prawa autorskie: 

 Znaki towarowe: 

 

 Wsparcie techniczne: 

 

Uwaga 
 

 Zastrzeżenie: 
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Ten robot jest przeznaczony wyłącznie 

do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
 

W trakcie pracy Robota, zachowaj 

szczególną uwagę na bezpieczeństwo 

dzieci i zwierząt. Zalecane jest unikanie 

kontaktu z pracującym Robotem.  

Urządzenie nie jest zabawką. Siedzenie 

lub stanie na urządzeniu jest surowo 

zabronione.  

Nie należy używać Robota w celu 

sprzątania niedopałków, tlących się, 

mokrych przedmiotów. Zabrania się 

również używania tego Robota do 

sprzątania czynników chemicznych lub 

lotnych cieczy, takich jak benzyna. 

 

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów 

na górze robot. 
 

Gdy urządzenie nie jest używane przez 

dłuższy czas, należy naładować 

akumulator co najmniej raz na miesiąc 

i przechowywać go w chłodnym i 

suchym miejscu po całkowitym 

naładowaniu. 

 

Produkt jest urządzeniem 

elektronicznym, nie należy zanurzać 

go w wodzie ani używać w wilgotnym 

lub mokrym środowisku.  

Używaj akcesoriów i części zamiennych 

rekomendowanych przez producenta. 
 

Przed uruchomieniem sprzątania, usuń 

wszelkie drobne przedmioty takie jak 

odzież, kable zasilające, kable i luźne 

frędzle dywanów, aby zapobiec 

ewentualnemu zacięciu się szczotki lub 

ssawki robota. 

 

Przed rozpoczęciem czyszczenia 

urządzenia wyjmij akumulator z Robota 

i upewnij się, że zasilanie jest 

odłączone.   

 

Nie należy dotykać mokrymi dłońmi urządzenia ani jego części, w tym stacji dokującej, wtyczki 

oraz przewodu zasilającego. 

 
 

 

 Uwaga 

 

 

Nie należy kierować bezpośrednio 

wzroku w światło lampy UV.  

Należy unikać dotykania  lampy UV.  

Nie zbliżać w kierunku lampy UV 

żadnych ostrych narzędzi. 
 

Lampa UV jest elementem stałym. 

Nie należy demontować lampy UV. 

Demontaż może zostać 

przeprowadzony wyłącznie przez 

autoryzowany serwis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie 
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Usuń piankowe 

podkładki 

 

 

Zastosowanie: 

Automatyczny robot odkurzacz znajdzie zastosowanie w mieszkaniach, domach i biurach. Nadaje się do 

odkurzania dywanów i wykładzin o krótkim włosiu, paneli, podłóg drewnianych, parkietów, terakoty, płytek 

oraz wszystkich gładkich powierzchni. 

Zestaw zawiera: 

 

1. Odkurzacz 

2. Bateria 

3. Zasilacz 

4. Pilot zdalnego sterowania 

5. Szczotka boczna 

6. Filtr HEPA 

7. Instrukcja obsługi i gwarancja 

8. Stacja dokująca 

9. Szczotka do usuwania włosów 

10. Szczotka do czyszczenia odkurzacza 

11. Moduł oczyszczania powietrza (opcjonalny moduł) 

12. Wirtualna ściana 

13. Nakładka mopująca z pojemnikiem na wodę 

 

 

 

 

  

Wstęp: 

Znajduje się w Robocie 
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Cechy produktu: 

Przycisk Start/Stop 

Panel 

dotykowy 

Zderzak 

Przycisk odłączania 

pojemnika na kurz 

Gniazdko 

zasilania 

URZĄDZENIE OD GÓRY 

Przednie kółko 

Szczotka boczna 

Szczotka boczna Lampa UV 

Włącznik 

Prawe i lewe koło 

Wylot powietrza 

Szczotka 

obrotowa 

Pojemnik na kurz 

Czujnik 

wykrywania 

podłoża (x4) 

Elektrody 

ładowania 

URZĄDZENIE OD SPODU 
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Funkcje Robota: 

1. Programowanie czasu sprzątania/ładowanie w Stacji Dokującej – Robot sprząta zgodnie 

z zaprogramowanym przez użytkownika czasem, jeśli poziom naładowania akumulatora osiągnie 

ok. 10% w trakcie odkurzania Robot zacznie automatycznie szukać stacji ładującej. 

2. Ultradźwiękowy czujnik wykrywania przeszkód 

3. Czujniki zbliżeniowe 

4. Czujniki wysokości zapobiegające upadkowi Robota ze schodów 

5. Pilot zdalnego sterowania 

 

 

Funkcje Opis funkcji 

Szczotki boczne oraz  

bezszczotkowy silnik 

Efektywne czyszczenie powierzchni oraz wydajna siła zasysania. 

Obrotowa szczotka 

główna 

Szczotka przylegając bezpośrednio do podłoża zbiera kurz, który zasysany jest 

do pojemnika za pośrednictwem bezszczotkowego silnika.   

Filtr zanieczyszczeń i 

Filtr HEPA 

Filtr zanieczyszczeń wychwytuje zanieczyszczenia z powietrza oraz wydłuża 

żywotność filtra HEPA. Wysokiej jakości filtr powietrza HEPA separuje cząsteczki 

stałe powodujące objawy alergii i astmy.   

Ultradźwiękowa 

Wirtualna Ściana 

Umożliwia ograniczenie zasięgu pracy urządzenia. Poprzez wysyłanie 

ultradźwięków blokuje dostęp robota do wskazanych przez użytkownika 

miejsc. 

Ultradźwiękowy 

czujnik wykrywania 

kurzu 

Po wykryciu silniej zabrudzonej powierzchni Robot przełączy się w tryb spiralny 

i skoncentruje się na sprzątaniu tego obszaru. 

Nakładka mopująca z 

pojemnikiem na 

wodę 

Pozwala na czyszczenie powierzchni na mokro oraz sucho. 

Lampa UV  Eliminuje bakterie i roztocza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcje Specjalne i Tryby Sprzątania: 



 

PL Tryby sprzątania 

 

4. Tryb automatyczny 

Jeśli po włączeniu urządzenia nie został wybrany żaden tryb pracy, Robot automatycznie rozpocznie 

sprzątanie powtarzając 5 różnych trybów. Pozwala to na dokładne sprzątanie dowolnego obszaru 

zróżnicowanego pod względem powierzchni. 

 

 

5. Tryb ręczny 

 

Pozwala na zaprogramowanie trybu sprzątania dostosowanego do rodzaju i stopnia zabrudzenia 

powierzchni. 

  

Spiralny Tryb odbicia Spiralny Ruch wzdłuż 

ścian 

Spiralny Zygzakowaty Spiralny Ruch poligonalny 
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1. Montaż i demontaż akumulatora 

 

Montaż akumulatora 

 

5. Wyjmij pojemnik na kurz, naciskając przycisk na górze robota. (rys. 1) 

6. Odwróć robota, wsuń akumulator do gniazda. (rys. 2) 

7. Wsuń akumulator, aż zostanie całkowicie zamocowany. (rys. 3) 

8. Odwróć robota, wsuń pojemnik na kurz. (rys. 4) 

 

 

 

 

 

Demontaż akumulatora 

 

1. Wyjmij pojemnik na kurz, naciskając przycisk na górze robota. (rys. 1) 

2. Naciśnij jednocześnie oba przyciski ramienia akumulatora. (rys. 2) 

3. Wysuń akumulator. (rys. 3) 

 

  

  

Przygotowanie/Instalacja 



 

PL 6. Stacja dokująca (ładująca) 

 

Robot zacznie automatycznie szukać stacji ładującej, jeśli poziom naładowania akumulatora osiągnie 

około 10%. 

 

Instalacja 

1. Zamontuj stację dokującą mocno na płaskiej powierzchni przy powierzchni pionowej (zamocuj ją na 

ścianie przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej).  

2. Zostaw wolną przestrzeń 0,6 m przed stacją dokującą i po 0,6 m po obu stronach, tak aby nie było 

żadnych przeszkód. 

3. Podłącz stację dokującą do źródła 

zasilania. 

4. Stacja dokująca musi być stale podłączona 

do źródła zasilania. 

 

 

 

 

 

 

Test automatycznego ładowania 

 

5. Postaw Robota na podłodze w pobliżu stacji dokującej. 

6. Naciśnij przycisk “Home” na pilocie zdalnego sterowania. 

7. Robot rozpocznie automatyczne szukanie stacji dokującej. 

8. Jeśli Robot nie rozpocznie automatycznego szukania stacji dokującej, sprawdź czy przestrzeń 

wokół stacji dokującej jest wolna oraz czy okienko na stacji nie jest zakryte. 

 

Parowanie Robota ze Stacją Dokującą 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk lampy UV, na wyświetlaczu Robota pojawi się napis Cd. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Time na Stacji Dokującej, aż Robot wyda dwukrotnie sygnał 

dźwiękowy. Parowanie zakończone. 

 

Ręczne ładowanie Robota 

 

 Poziom naładowania baterii Robota jest niski gdy przycisk włączania miga w kolorze 

czerwonym. 

 Robot wyłączy turbinę zasysającą i rozpocznie automatyczne szukanie stacji dokującej. 

 Możliwe jest bezpośrednie ładowanie Robota, w tym celu podłącz wtyczkę przewodu do 

odkurzacza. 

 Gdy akumulator jest w pełni naładowany, przycisk włączania zacznie świecić w kolorze 

niebieskim. Pełne ładowanie akumulatora trwa około 3 godzin. 

Gniazdo ładowania 

Kabel ładowarki należy 

umieścić na tylnej ścianie 

stacji dokującej 
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Konserwacja baterii 

 

 W urządzeniu zastosowano baterię litowo-jonową wielokrotnego ładowania. Odpowiednia 

konserwacja pozwoli przedłużyć żywotność baterii. 

 Naładuj baterię po każdorazowym użyciu Robota. 

 Robot powinien być stale podłączony do źródła zasilania. 

 Jeśli Robot nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię i przechowywać ją 

w chłodnym i suchym miejscu. 

 

 Robot może nie znaleźć stacji dokującej, jeśli napotka na przeszkodę, wyczerpie się 

akumulator lub, jeśli droga do niej jest skomplikowana. Stacja powinna być 

umieszczona na możliwie otwartej przestrzeni. 

 Po zakończeniu odkurzania temperatura akumulatora jest wysoka, więc ładowanie 

zajmie więcej czasu. 

 

7. Ultradźwiękowa wirtualna ściana 

 

Wirtualna ściana to urządzenie wspomagające, dzięki któremu można ograniczyć zasięg pracy 

urządzenia. Wirtualna ściana poprzez wysyłanie ultradźwięków blokuje dostęp robota do 

wskazanych przez użytkownika miejsc. 

 

 

  

 

Wskazówki: 

1. Wirtualna ściana zasilana jest dwoma akumulatorami (załączone w zestawie). 

2. Aby włączyć wirtualną ścianę, przesuń przełącznik zasilania w położenie "ON". 

3. W trakcie pracy wskaźnik zasilania LED świeci w kolorze niebieskim. Po zakończeniu pracy wirtualna 

ściana przejdzie w tryb oczekiwania, wskaźnik LED zgaśnie. 

4. Odległość między wirtualną ścianą i stacją dokującą powinna być większa niż 3m, gdyż mogą 

nastąpić zakłócenia. 

5. Gdy poziom energii baterii wirtualnej ściany jest niski wskaźnik zasilania zacznie migać. 

 

  

Wirtualny odbiornik 

         Wirtualny odbiornik 

         Pokrywa baterii Gniazdo zasilania 

Wskaźnik zasilania LED Przycisk zasilania 



 

PL 

 

Możliwe jest ładowanie baterii za pośrednictwem stacji dokującej, patrz rysunek powyżej.  

Krok 1: Włącznik zasilania wirtualnej ściany musi znajdować się w pozycji “ON”. 

Krok 2: Naciśnij i przesuń przełącznik wtyczki zasilania w stacji dokującej. 

Krok 3: Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda zasilającego w wirtualnej ścianie, dioda LED 

w wirtualnej ścianie zacznie migać. 

Krok 4: Gdy bateria wirtualnej ściany jest w pełni naładowana dioda LED świeci stale. 

 

 W trakcie pracy robota wirtualna ściana musi znajdować się w odległości co najmniej 3 

metrów od podstawy ładowania. Należy unikać kierowania sygnału wirtualnej ściany w stronę 

stacji dokującej. 

 Po zakończeniu cyklu sprzątania przez robota należy wyłączyć wirtualną ścianę przesuwając 

przełącznik zasilania w pozycję “OFF”. 

 

 

Robot w momencie wykrycia bariery ustanowionej przez wirtualną ścianę 

zmieni kierunek poruszania się. 

 

Parowanie Robota z ultradźwiękową wirtualną ścianą: 

1. włącz urządzenie /robot powinien być odsunięty stacji dokującej/,  

2. włącz wirtualną ścianę, 

3. dotknij i przytrzymaj przycisk lamy UV aż robot wyda dwukrotnie sygnał dźwiękowy, 

4. wąskim przedmiotem wciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący się z tyłu wirtualnej ściany do 

momentu aż robot wyda sygnał dźwiękowy. 

 

Stacja dokująca 

Wirtualna ściana 

Gniazdo zasilania 

Wtyczka zasilania Przełącznik 

Stacja dokująca 

Wirtualna ściana 

Gniazdo zasilania 

Wtyczka zasilania 
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Szczotki boczne 

 

Montaż: Wsuń szczotkę boczną do otworu. Następnie naciśnij szczotkę celem zablokowania w 

otworze.  

Demontaż: Pociągnij szczotkę zdecydowanym ruchem do góry. 

 

 

Szczotka główna 

 

Montaż: Umieść szczotkę w mocowaniu, naciśnij przycisk “Push” i zamknij pokrywę. 

Demontaż: Naciśnij przycisk “Pull” i wyjmij szczotkę główną. 

 

 Dodawanie kostek zapachowych 

4. Naciśnij przycisk pojemnika na kurz i wysuń pojemnik. 

5. Włóż kostkę zapachową do pojemnika na kurz. 

6. Wsuń pojemnik na kurz. 

Nie należy aplikować jakichkolwiek płynów zapachowych ani olejków aromatycznych.  

Może to spowodować uszkodzenie Robota. 

Uwaga 
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1. Panel Dotykowy 

 

Przycisk zasilania 

 

Dotknij przycisk zasilania, aby włączyć robota. Przycisk zaświeci się na niebiesko. 

Kolor przycisku zasilania wskazuje stan naładowania akumulatora. 

 

Kolor wskaźnika zasilania Stan Baterii 

Czerwony 
Niski poziom naładowania 

akumulatora 

Niebieski 
Akumulator w trakcie 

ładowania 

Intensywny niebieski 
Akumulator w pełni 

naładowany 

 

 

1. Przycisk Start/Stop: 

Dotknięcie przycisku spowoduje wybudzenie Robota, przycisk zaświeci się na niebiesko. Ponownie 

dotknięcie przycisku spowoduje wyłączenie Robota. 

 

2. Programowanie czasu sprzątania 

Robot posiada 12 opcji programowania czasu sprzątania. Za pomocą pilota zdalnego sterowania 

możliwe jest wprowadzenie czasu sprzątania (10 minut, 20 minut, 30 minut ... 120 minut), wybrany 

tryb widoczny jest na wyświetlaczu Robota. Robot po włączeniu domyślnie wskazuje ostatnie 

ustawienie czasu. 

 

 

Główne funkcje i ustawienia Robota 



 

PL 3. Wyświetlanie czasu sprzątania/Tryb Sprzątania/Komunikaty o błędach 

 

 Robot posiada 6 trybów sprzątania 

1. Spiralny 

2. Tryb odbicia 

3. Ruch wzdłuż ścian 

4. Ruch zygzakowaty 

5. Poligonalny 

A. Automatyczny (połączenie trybów od 1 do 5) 

 

Wyboru trybu sprzątania dokonuje się za pomocą pilota zdalnego sterowania. Wybrany tryb 

sprzątania (1-5, A) pojawi się na wyświetlaczu Robota. 

W celu przerwania sprzątania należy wcisnąć przycisk „Home” na pilocie zdalnego sterowania. Robot 

przerwie pracę i rozpocznie powrót do stacji dokującej. 

 

 Komunikaty o błędach: 

W przypadku nieprawidłowej pracy Robota sprzątanie zostanie przerwane. Na wyświetlaczu 

Robota wyświetlony zostanie kod błędu. Poniżej przedstawiono możliwe kody błędów i sposoby 

rozwiązania. 

 

Kod błędu/Przyczyna błędu Rozwiązanie 

E1 Przedni czujnik wysokości 

przeciążony/robot podniesiony 

Robot może zostać zablokowany w pomieszczeniach w 

których występują schody, progi lub występuje różnica w 

wysokości podłogi. Przesuń Robota na równą, płaską 

powierzchnię. 

E2 Błąd ładowania 

Sprawdż czy stacja dokująca jest prawidłowo 

umiejscowiona, podłączona i czy świeci się na niej dioda, 

ponów ładowanie Robota. 

E3 Czujniki zbliżeniowe 

przeciążone 

Przedni zderzak jest zablokowany. Sprawdź czy pod 

zderzakiem nie znajduje się żadne ciało obce. Zweryfikuj czy 

zderzak po naciśnięciu wraca do pozycji pierwotnej 

E4 Akumulator przegrzany 

Wyłącz Robota na co najmniej 60 minut. Następnie włącz 

ponownie. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany skontaktuj 

się autoryzowanym serwisem. 

E5 Lewe koło przeciążone Sprawdź lewe koło, usuń zanieczyszczenia. 

E6 Prawe koło przeciążone Sprawdź prawe koło, usuń zanieczyszczenia. 

E7 Szczotka boczna przeciążona 
Sprawdź szczotki boczne (lewą i prawą), usuń 

zanieczyszczenia. 
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E8 Szczotka główna przeciążona 

Wyjmij szczotkę obrotową i usuń zanieczyszczenia takie jak 

włosy oraz inne elementy utrudniające pracę szczotki oraz 

elementów mocujących szczotkę. 

E9 Turbina zasysająca 

przeciążona 

Wyłącz Robota na co najmniej 60 minut. Następnie włącz 

ponownie. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany skontaktuj 

się autoryzowanym serwisem. 

 

 

Komunikat “00” informuje o zapełnieniu pojemnika na kurz.  

Przed ponownym użyciem Robota opróżnij pojemnik na kurz. 

 

 

2. Funkcje pilota zdalnego sterowania 

 

Funkcje dostępne na panelu dotykowym Robota znajdują się również na pilocie zdalnego 

sterowania.  

 

 

 

 

Wyłączanie/anulowanie/stop: Naciśnij aby 

włączyć/wyłączyć Robota. Naciśnięcie przycisku w 

trakcie pracy zatrzyma robota. 

Start/Stop: Aktywuje pracę Robota, ponowne naciśnięcie 

spowoduje zatrzymanie pracy. 

Przyciski nawigacji: Przyciski kierunkowe (w lewo / w prawo / 

wstecz / do przodu) umożliwiają ręczne sterowanie ruchem 

Robota. 

Programowanie czasu sprzątania: Naciśnij aby ustawić czas 

sprzątania. 

Uwaga 
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1. Spiralny 

2. Tryb odbicia 

3. Ruch wzdłuż ścian 

4. Ruch zygzakowaty 

5. Ruch poligonalny 

A. Automatyczny (połączenie trybów od 1 do 5) 

 

 

Lampa UV: Wciśnij aby włączyć lampę UV, ponowne 

naciśnięcie spowoduje wyłączenie lampy. 

VAC: Wciśnij aby wyłączyć silnik odkurzacza, ponowne 

naciśnięcie spowoduje włączenie silnika. 

Łagodny Ruch: Wciśnięcie przycisku zapobiega zderzaniu 

Robota z przedmiotami. Ponowne naciśnięcie przycisku 

dezaktywuje funkcję. 

“Home”: Umożliwia natychmiastowe przerwanie sprzątania, 

Robot rozpocznie powrót do stacji dokującej.  

Tryb sprzątania: Umożliwia wybór trybu sprzątania. Każde 

naciśnięcie spowoduje zmianę trybu sprzątania, wybrany tryb 

zostanie wyświetlony na panelu Robota. 



 

PL 3. Rozpoczęcie sprzątania 

 

 

4. Ustawianie harmonogramu sprzątania 

Możliwe jest zaprogramowanie sprzątania w wybranych dniach i godzinach. Panel 

planowania sprzątania (z wyświetlaczem LCD) znajduje się na stacji dokującej. Aby utworzyć 

harmonogram sprzątania stacja dokująca musi być podłączona do zasilania. 

 

 

Ustawianie czasu lokalnego 

 

1. Naciśnij przycisk “Time”. Na wyświetlaczu LCD pojawi się “Time Setting”. 

2. Naciśnij przycisk “Week” aby wybrać dzień tygodnia. 

3. Po wyświetleniu wybranego dnia tygodnia ponownie naciśnij przycisk „Week”. 

4. Aby ustawić czas wykonaj poprzednie kroki naciskając przycisk “Hour” i “Min”. 

 

 

 

1. Przed rozpoczęciem sprzątania należy usunąć wszelkie małe 

przedmioty mogące zakłócić pracę Robota, takie jak: odzież, kable, 

kable zasilające, luźne frędzle dywaników, itp. 

2. Sprawdź pojemnik na kurz. Jeśli jest pełny opróżnij go. 

3. Naciśnij przycisk zasilania aby aktywować Robota. 

4. Za pomocą pilota zdalnego sterowania ustaw czas sprzątania oraz 

tryb. 

5. Możliwe jest przerwanie sprzątania w dowolnym momencie 

naciskając przycisk Start/Stop, Ponowne naciśnięcie przycisku 

spowoduje wznowienie poprzedniego cyklu sprzątania. 
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1. Naciśnij przycisk “Schedule”. Na wyświetlaczu LCD pojawi się “Scheduler”. 

2. Naciśnij przycisk “Week”. Na wyświetlaczu LCD pojawi się migający “Mo” (Monday). 

3. Jeśli Poniedziałek jest zaplanowanym dniem sprzątania, naciśnij ponownie przycisk “Week”. 

Robot rozpocznie sprzątanie w każdy poniedziałek. 

4. Kolejne dni tygodnia pojawią się na wyświetlaczu co 8 sekund. Naciśnij przycisk “Week”, gdy 

pojawi się wybrany dzień tygodnia. 

5. Wykonaj poprzednie kroki, aż do zakończenia ustawiania dni tygodnia. 

6. Naciśnij przycisk “Hour” aby ustawić godzinę. 

7. Naciśnij przycisk “Min” aby ustawić minuty. 

8. Funkcja ustawiania harmonogramu sprzątania zostanie automatycznie zamknięta, jeśli nie 

zostaną wykonane żadne czynności przez ponad 60 sekund. 

9. Po zakończeniu ustawiania harmonogramu sprzątania, na wyświetlaczu LCD pojawi się 

wybrana data sprzątania. 

10. Po 10 sekundach wyświetlacz LCD powróci do trybu wyświetlania aktualnego czasu. 

11. Na wyświetlaczu oprócz aktualnej godziny widoczna jest jedynie data zaplanowanego 

sprzątania. Godzina nie jest wyświetlana.  

12. Aby sprawdzić dni w których zaplanowano sprzątanie naciśnij przycisk “Schedule”. 

13. Aby zmienić lub usunąć poprzednio ustalony harmonogram sprzątania należy powtórzyć proces 

ustawiania.  

 

Automatyczny Start 

Włączenie trybu Automatycznego Startu możliwe jest gdy Robot jest podłączony do stacji 

dokującej i jest w trakcie ładowania. 

 

1. Naciśnij przycisk “Start”. Na wyświetlaczu pojawi komunikat “AUTO”. Robot rozpocznie pracę 

jeśli akumulator jest w pełni naładowany. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk “Start”. Ładowanie akumulatora zostanie 

przerwane, a Robot opuści stację dokującą i rozpocznie jeden cykl sprzątania.  
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Aby przedłużyć żywotność urządzenia i zachować najlepszą skuteczność 

sprzątania należy regularnie i nie rzadziej niż co 5 cykli sprzątania wykonywać 

następujące czynności konserwacyjne. 

 

Pojemnik na kurz i filtr 

Konserwacja podstawowa 

1. Naciśnij przycisk pojemnika na kurz, aby wysunąć pojemnik. 

2. Naciśnij przycisk boczny, aby wyjąć moduł filtra. 

3. Wyjmij filtr zanieczyszczeń. 

4. Opróżnij pojemnik na kurz. 

5. Wyjmij filtr HEPA. 

6. Za pomocą dołączonej szczotki wyczyść filtr zanieczyszczeń i filtr HEPA. 

 

 

 

 

 

Aby utrzymać prawidłowe działanie robota filtr HEPA należy wymieniać na nowy 

nie rzadziej niż co 2 miesiące. 

 

  

Konserwacja 

Uwaga 
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Konserwacja gruntowna 

 

1. Ostrożnie oddziel komorę odkurzacza od modułu silnika. 

2. Pod bieżącą wodą delikatnie umyj pojemnik na kurz i filtr zanieczyszczeń. 

3. Wysusz dokładnie czystą suchą ściereczką. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia. 

Czynności te należy wykonywać nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

 

 

Szczotka główna 

1. Zdejmij szczotkę główną. 

2. Wyjmij pierścień do czyszczenia szczotki znajdujący się z tyłu stacji dokującej. 

3. Wsuń szczotkę główną w pierścień I przeciągnij, w ten sposób pozbędziesz się zanieczyszczeń 

znajdujących się na szczotce. 

Czynności te należy wykonywać nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
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Szczotki Boczne 

1. Wyciągnij szczotki boczne pociągając do góry. 

2. Usuń włosy i inne zanieczyszczenia ze szczotek bocznych, zamontuj szczotki w gniazdach 

wciskając je. 

Czynności te należy wykonywać nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

 

Koła i czujniki 

1. Usuń wszystkie zanieczyszczenia i brud znajdujący się na kołach i czujnikach. 

2. Delikatnie przetrzyj suchą ściereczką. 

Czynności te należy wykonywać nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
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1. Aby połączyć RoboJet Air z aplikacją mobilną włącz urządzenie następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz 

„Collided” aż urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się symbol Cd.  

Pomyślne połączenie z siecią Wifi za pośrednictwem aplikacji zostanie zasygnalizowane sygnałem 

dźwiękowym. Jeśli łączenie z siecią Wifi zakończy się niepowodzeniem robot powróci do trybu czuwania. 

1. Połączenie z siecią Wifi 

2. Rozłączanie z siecią Wifi 

 

2. Aby wyłączyć / wylogować się z trybu Wifi, naciśnij klawisz Vac, aż robot dwukrotnie wyemituje dźwięk. 

Aby ponownie podłączyć urządzenie do sieci Wifi należy ponownie sparować urządzenie zaczynając 

od punktu 1. 

3. Jeśli sieć Wifi ulegnie zmianie, należy ponownie wykonać czynności od punktu 1., a następnie 

ponownie połączyć się z aplikacją. 

 

  

Dotknij i przytrzymaj klawisz „VAC”, aż urządzenie 

wyda dwukrotnie sygnał dźwiękowy 

Dotknij i przytrzymaj klawisz „COLLIDED”, aż 

na wyświetlaczu pojawi się napis „Cd” 
Napis “Cd” 

Instrukcja łączenia i rozłączania RoboJet Air z siecią Wifi 
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Programowanie robota za pomocą aplikacji jest możliwe gdy robot nie jest podłączony do stacji 

dokującej.  

Podłącz urządzenie mobilne do tej samej sieci Wifi w której będzie pracował robot. 

Pobierz aplikację "Robot sprzątający RoboJet Air'' ze sklepu Apple Store lub Google Play, a następnie 

zainstaluj w swoim telefonie lub tablecie.  

  

5. Sprawdź czy 

wybrana sieć Wifi 

jest właściwa i 

wprowadź hasło 

6. Potwierdź 

połączenie z siecią 

Wifi 

7. Dotknij „RoboJet Air” (a) aby przejść do panelu 

obsługi urządzenia. Aby wejść w szczegóły 

urządzenia lub usunąć je, dotknij (b) 

a b 

1. Zainstaluj aplikację 

na swoim urządzeniu I 

2. Dotknij „+” aby 

rozpocząć parowanie 

3. Naciśnij „Ustawienia 

Wifi” aby wyszukać sieć 

Wifi 

4. Aby poprawnie 

sparować urządzenie z 

aplikacją, robot 

powinien wyświetlać 

napis „Cd” 

Obsługa aplikacji 



 

PL  

 

Możesz dodać więcej niż jedno urządzenie mobilne w tej samej sieci Wifi.  

Powtórz powyższą konfigurację i ciesz się możliwością sterowania robotem za pomocą aplikacji 

mobilnej RoboJet Air.  

  

12. Dotknij „Zapisz” aby zachować 

ustawienia harmonogramu 

 

13. Wróć do panelu obsługi 

urządzenia 

 

8. Aby ustawić harmonogram 

sprzątania dotknij 

„Programowanie” 

9. Dotknij „+” aby utworzyć 

harmonogram 

10. Włączanie/wyłączanie 

harmonogramu sprzątania (a). 

Ustawianie czasu sprzątania (b). 

Ustawianie harmonogramu 

tygodniowego (c) 

11. Zaplanuj dni w które robot ma 

sprzątać i wróć do ekranu 

programowania 

a 

b 

c 
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Montaż 

 

 

 

Wskazówki: 

1. Przytrzymaj pojemnik na wodę do góry nogami, aby odprowadzić z niego nadmiar powietrza. 

2. Ostrożnie odłóż robota i nie odwracaj go z zamontowanym i uzupełnionym pojemnikiem na wodę. 

Po zakończonym myciu na mokro odłącz pojemnik na wodę. 

Nie pozostawiaj podłączonego pojemnika na wodę w robocie, może to spowodować uszkodzenie 

robota. 

7. Wyrównaj pojemnik 

względem otworów 

Użytkowanie nakładki mopującej z pojemnikiem na wodę 

1. Umieść równo mop z mikrofibry 

na górze zbiornika na wodę 

2. Otwórz gumową zatyczkę i napełnij 

zbiornik 

3. Zamknij dokładnie zbiornik 

dociskając gumową zatyczkę 

4. Pęcherzyki powietrza 

pojawiające się w obszarze 

oznaczonym A i B jest zjawiskiem 

naturalnym 

5. Przytrzymaj zbiornik pionowo aż 

znikną bąbelki powietrza  

6. Upewnij się że mop wchłania 

wodę ze zbiornika 

Uwaga 
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Przydatne wskazówki 

Wskazówka#1. Usuń ze sprzątanego obszaru wszelkie kable i przewody, które 

mogą zablokować Robota. 

Usuń wazony, szkło, małe lampy, itp. Usuń wszelkie drobne przedmioty które 

mogą utrudniać proces sprzątania 

Wskazówka#2. Zapewnij odpowiednią przestrzeń (minimum 38 cm) aby Robot mógł poruszać 

się swobodnie. 

Wskazówka#3. Niezabezpieczone brzegi dywanów, obrusów, itp. Mogą 

zablokować szczotki Robota. Przed rozpoczęciem sprzątania zawiń brzegi 

dywanów pod spód. 

Zawiń pod spód luźne krawędzie dywanów, 

obrusów  itp. 

Usuń z podłogi plastikowe torby, długie sznurki, przewody  itp. 
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W momencie zacięcia szczotek, Robot 

zacznie wydawać dźwięki.  

Natychmiast wyłącz Robota. 

Odwróć Robota i usuń wszystkie ciała obce. Wyczyść wlot powietrza. 

Wskazówka#4. Jeśli ciała obce zablokują pracę szczotek Robota, natychmiast 

przerwij jego pracę, wyłącz zasilanie i usuń wszystkie blokujące przedmioty. 

Aby uniemożliwić wjazd Robota w niektóre miejsca możesz 

postawić roślinę doniczkową. 

Wskazówka#5. Aby uzyskać najlepsze efekty sprzątania ogranicz przestrzeń za 

pomocą wirtualnej ściany. Usuń wszystkie przedmioty mogące spowodować 

zablokowanie Robota.  

Przestrzeń między niektórymi meblami a podłogą może być 

niewystarczająca aby Robot mógł swobodnie poruszać się pod 

nimi. 
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Możliwe błędy Przyczyna błędu Rozwiązanie 

Komunikaty błędów 
Awaria czujnika lub element 

Robota 
Zapoznaj się z sekcją dot. możliwych kodów błędów. 

Robot nie włącza się 
Brak akumulatora lub akumulator 

źle zamontowany 

Sprawdź czy akumulator jest właściwie zamontowany oraz czy jest 

w pełni naładowany. 

Niewłaściwe działanie 

modułu zdalnego 

sterowania 

1. Fabrycznie założona folia nie 

została zdjęta 

2. Niski poziom naładowania 

akumulatora lub niewłaściwa 

instalacja akumulatora 

1. Zdejmij piankowe podkładki. 

2. Sprawdź czy akumulator został właściwe zamontowany, 

naładuj akumulator 

Robot nie wraca do 

stacji dokującej 

1. Niewłaściwie umieszczona 

stacja dokująca 

2. Pozostawione przedmioty 

uniemożliwiają dojazd Robota 

do stacji dokującej 

3. Robot zawiesił się lub został 

zablokowany 

1. Umieść stację dokującą na równej otwartej przestrzeni 

umożliwiającej powrót Robota. 

2. Usuń wszelkie przeszkody w obrębie stacji dokującej. 

3. Sprawdź stan kół Robota, usuń ewentualne zanieczyszczenia. 

Robot nie ładuje się 

1. Stacja dokująca nie jest 

podłączona do źródła 

zasilania. 

2. Robot nie jest prawidłowo 

umieszczony w stacji 

dokującej. 

3. Przegrzanie akumulatora. 

1. Podłącz stację dokującą do źródła zasilania. 

2. Sprawdź czy Robot jest właściwie umieszczony w stacji 

dokującej, popraw umiejscowienie Robota. 

3. Nie używaj akumulatora przez co najmniej 60 minut lub do 

całkowitego wystygnięcia. 

Szczotka obrotowa lub 

szczotki boczne nie 

działają 

Szczotki zostały zablokowane 

przez ciała obce lub włosy. 
Wyczyść dokładnie szczotki. 

Robot nie rozpoczyna 

sprzątania, 

akumulator w pełni 

naładowany  

1. Niewłaściwie ustawiona 

funkcja “Auto” 

2. Przegrzanie akumulatora. 

1. Sprawdź ustawienia harmonogramu czasu sprzątania i 

ponownie ustaw funkcję „Auto”. 

2. Nie używaj akumulatora przez co najmniej 60 minut lub do 

całkowitego wystygnięcia. 

Robot obraca się 

nieustannie/porusza 

się do tyłu 

Zablokowane lub zabrudzone 

czujniki wykrywania podłoża. 
Wyczyść czujniki za pomocą suchej, czystej ściereczki. 

 

  

Rozwiązywanie problemów 
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Czas ładowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akumulator do wielokrotnego ładowania,  

czas ładowania +/- 3 godziny 

Napięcie 

wejściowe/wyjściowe/

natężenie 

Wejściowe: AC 100~240V50~60Hz  

Wyjściowe: DC 20V 1000mA 

Wymiary Robot odkurzający:330x330x80mm;  

Waga Robot odkurzający: 2.9kg(wraz z akumulatorem);  

Dane techniczne produktu 
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EUROPEAN GUARANTEE - TERMS AND CONDITIONS (EN) 

 
1. This guarantee applies to all RoboJet products.  

2. This guarantee applies only to products used for purposes unrelated to professional or commercial activity on the territory of 

Europe, and is valid only with the proof of purchase. 

3. This guarantee can only be used through service points authorized by RoboJet. A list of authorized service points can be found 

on the official RoboJet website. 

4. For natural persons, the guarantee is valid for: 

 24 months from the date of purchase of the main unit. 

 12 months for batteries. 

5. For businesses (purchase using a Tax ID), the guarantee is valid for: 

 12 months from the date of purchase of the main unit. 

 6 months for batteries. 

6. The guarantee includes free repair of purchased products aimed at removing physical defects that have appeared during 

the guarantee period, subject to point 13. 

7. Product defects must be claimed through the appropriate contact form ("Claim-notification") on the RoboJet website. 

8. The claim notification should contain: 

 Name, surname, telephone number(s), email address, and User address (city, postal code, and street address). 

 Date of purchase, model. 

 Description of defects. 

9. Properly submitted claim forms will be confirmed at the email address provided thereon by the User. 

10. Repairs will be made as soon as possible, no later than 21 business days from the date on which the product was received by 

the service. In case replacement parts must be imported from abroad, the above deadline may be extended. 

11. The product(s) should be delivered to the address of the Guarantor in the original packaging (box with all accessories and 

filling material - otherwise the customer shall be responsible for all mechanical damage).  

12. If the claim is justified, natural persons - not businesses - have the right to a refund of shipping costs equal the lowest amount 

required for safe shipping of the goods. For refunds of shipping costs, please contact us through the contact form on 

www.robojet.tech. Refund payments are made by bank transfer to the bank account of the customer.  

13. In case a claim is not justified (a claim against goods in proper condition or goods damaged by fault of the customer), the 

person filing the claim will be charged the costs of shipping and inspection of the goods. 

14. The Guarantee does not cover: 

 Consumables such as filters, brushes, wheels, cleaning pads, security cables, etc. 

 Any unintended use of the goods. 

 Claims against technical parameters, if they comply with those provided by the manufacturer in the user instructions or 

other legislative documents. 

 Damage occurring as a result of external factors, such as mechanical factors, atmospheric phenomena, pollution, water 

damage, overvoltage, etc. 

 Faulty operation due to installation of unauthorized software on the device. 

15. In case a repair covered by the guarantee requires replacement of parts, the replaced part shall become the property of 

the Guarantor. Replacement parts may be of another brand with equivalent technical parameters. 

16. The Buyer shall loose his or her right to the guarantee in case of seals that have been broken, serial numbers that have been 

tampered with, or in case the service of the manufacturer notices unauthorized repairs or changes to the construction of the 

device. 

17. The Guarantor may decline to honor the timely provision of warranty services in the case of unforeseen circumstances of force 

majeure, such as natural disasters, civil unrest, etc. 

18. The Guarantor shall not be responsible for damage or loss occurring as a result of the user's inability to use the device while 

being serviced. 

19. Customers are responsible for saving and storing backup copies of computer programs and data, as well as their re-installment 

after repair. 

20. RoboJet shall bear no liability for claims not listed in this guarantee (including loss of data storage devices, data, etc.). 

21. This guarantee does not cover the right of the Buyer to claim reimbursement for losses related to defects of the device. 

22. The legal relationship between the Buyer and the Guarantor shall be regulated solely by the provisions of this guarantee. 

Further claims for compensation shall be dismissed unless they result from mandatory provisions of the law. 

23. This guarantee is a supplement to the rights of the Buyer towards the Seller. This guarantee does not exclude, limit, or suspend 

the rights of the Buyer resulting from the laws in a given country.  

 

In case of any questions, please use the contact form available on the RoboJet website. 
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WARUNKI GWARANCJI EUROPEJSKIEJ (PL) 

 
1. Niniejsza gwarancja jest udzielana na wszystkie produkty firmy RoboJet.  

2. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie sprzętu eksploatowanego w indywidualnym gospodarstwie domowym na 

terytorium Europy i jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu sprzętu. 

3. Niniejsza gwarancja może być zrealizowana tylko i wyłącznie poprzez autoryzowany serwis gwarancyjny RoboJet. Listę 

autoryzowanych serwisów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej RoboJet. 

4. Okres gwarancji dla osób fizycznych wynosi: 

 24 miesiące od daty zakupu na jednostkę główną; 

 12 miesięcy na baterie; 

5. Okres gwarancji dla przedsiębiorców (zakup z podaniem Numeru Identyfikacji Podatkowej wynosi: 

 12 miesięcy od daty zakupu na jednostkę główną; 

 6 miesięcy na baterie; 

6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły 

się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 13. 

7. Wady sprzętu podlegają zgłoszeniu poprzez stosowny formularz kontaktowy („Reklamacja-zgłoszenie”) na lokalnej stronie 

internetowej RoboJet. 

8. Zgłoszenie wady sprzętu powinno zawierać: 

 imię, nazwisko, telefon (lub telefony kontaktowe), mail, oraz adres Użytkownika (miasto, kod pocztowy, ulica, numer 

domu i mieszkania); 

 datę zakupu, model, 

 opis usterki w działaniu sprzętu objętego gwarancją. 

9. Prawidłowo przeprowadzone zgłoszenie zostanie Użytkownikowi potwierdzone na adres mailowy podany w zgłoszeniu. 

10. Naprawa zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie jednak nieprzekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia 

urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec 

przedłużeniu. 

11. Sprzęt powinien być dostarczony na adres Gwaranta w oryginalnym opakowaniu (karton zabezpieczający urządzenie wraz 

z wypełniaczami oraz akcesoriami, w przeciwnym wypadku za każde uszkodzenie mechaniczne odpowiada klient.  

12. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna, osoba fizyczna, ale nie przedsiębiorca, ma prawo do zwrotu kosztów przesyłki w 

wysokości równej najniższej kwocie zapewniającej bezpieczne przesłanie towaru. W sprawie zwrotu kosztów przesyłki prosimy 

o kontakt poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.robojet.pl. Płatności są realizowane w formie przelewu 

bankowego na konto klienta.  

13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) 

zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz kosztami przesyłki. 

14. Gwarancja nie obejmuje: 

 materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtrów, szczotek, kółek, nakładek czyszczących, linek zabezpieczających, itd.; 

 jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy; 

 roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji 

obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym; 

 uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, 

zanieczyszczenia, zalania, przepięć, itp. 

 wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu; 

15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. 

Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych. 

16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb, naklejki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia 

przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych urządzenia. 

17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o 

charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp. 

18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie. 

19. Odpowiedzialnością klienta jest przed naprawą zarchiwizowanie i przetrzymywanie kopii zapasowych programów 

komputerowych oraz danych oraz powtórne ich wprowadzenie po wykonaniu naprawy. 

20. RoboJet nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń, (w tym m.in. z tytułu utraty nośnika zapisu, utraty 

danych itp.), które nie zostały wymienione w niniejszej gwarancji 

21. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z 

wadami urządzenia. 

22. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą sprzętu i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. 

Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

23. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową. 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej RoboJet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EUROPEISK GARANTIFORHOLD (NO) 

 

1. Denne garantien gjelder alle produkter fra RoboJet. 

2. Denne garantien gjelder bare utstyr i individuell husholdning i hele Europa og er gyldig bare med kvitteringen.  

3. Denne garantien kan brukes bare i autoriserte service RoboJet. Listen over alle autoriserte servicer kan du finne på offisiell 

nettsiden til RoboJet.  

4. Garantiperioden for vanlige brukere er:  

 24 måneder fra innkjøpsdato 

 12 måneder for batterier.  

5. Garantiperioden for bedrifter er: 

 12 måneder fra innkjøpsdato 

 6 måneder for batterier.  

6. Garantien gir rett til gratis reparasjon, som gjelder fjerning av ødelagte deler som kom opp i garantiperioden i hensyn til punkt 

13.  

7. Utstyrs ulemper varsles gjennom kontaktskjema (‘’Reklamasjon – varsel’’) på offisiell nettsiden til RoboJet. 

8. Varsel angående feil i utstyret bør inneholde: 

 fornavn, etternavn, telefonnummer (mobil eller fasttelefon), e-post og brukerens adresse (by, postkode, gate, hus 

nummer og/ eller leilighetsnummer).  

 innkjøpsdato, utstyrs modell. 

 beskrivelse av utstyrsfeil som kan repareres ved bruk av garanti. 

9. Riktig behandling av reklamasjon/ varsel vil bli bekreftet på brukerens e-post.  

10. Reparasjon vil bli gjennomført i kortest mulig periode, ikke lengre enn 21 dager fra mottatt klage. Hvis det er nødt til å ha deler 

fra utlandet, tar det lenger tid.  

11. Utstyret bør være sendt til bedriftens adresse i original kartong (kartong som sikrer utstyret sammen med fyllstoff og aksessorier, 

ellers vil kunden bli belastet for alle ødelagte deler).  

12. Hvis reklamasjonen vil bli grunnleggende for reparasjonen, vanlig person men ikke bedriften har rett til å få tilbake 

fraktkostnader. Hvis det gjelder fraktkostnader bes vi deg ta kontakt gjennom kontaktskjemaet vårt som du finnes på 

www.robojet.tech. Pengene vil bli sendt på bankkonto ditt.  

13. I tilfelle uberettiget reklamasjon (hvis utstyret fungerer riktig eller hvis kunden selv har ødelagt produktet) vil kunden bli belastet 

med fraktkostander og kostnader for ekspertise.  

14. Garantien gjelder ikke: 

 forbruksmaterieller som: filtrer, børster, hjuler, rengjøring overlegg, sikkerhetsledninger osv.  

 bruk av utstyr som er ikke tilpasset til utstyret 

 Hevder tittelen på tekniske parametere, i tilfelle de er godkjent med de som er skrevet opp i forbruksinstruksen eller andre 

dokumenter.  

 Skader fra ytre årsaker som for eksempel: mekaniske, som skylder vær, forurensning, flom, utbrenthet osv.  

 Defekt programvare som ble installert på utstyret.  

15. I tilfelle når reparasjonen gjelder bytting av deler, vil brukeren eie den delen. Deler som ble brukt til bytting, kan være bestilt 

fra et annet lignende merke.  

16. Brukeren mister garantirett i tilfelle når han river av sel, klisterlapper med serienummer og hvis produsenten bestemmer at 

produktet ble reparert på egen hånd. 

17. Produsenten kan avslå tidsfristen for reparasjonen hvis det oppstå utforutsettende omstendigheter som for eksempel: 

naturkatastrofer, sosial uro osv.  

18. Produsenten tar ikke ansvar for skader og pengetap som oppstår da produktet er i reparasjon.  

19. Kunden sin ansvar er å arkivere og ta vare på alle programvarer som ble installert på enheten før produktet ble sendt til 

reparasjon og etter at produktet ble reparert.  

20. RoboJet tar ikke ansvar for noe andre påstander (som for eksempel: tap av arkiverte elementer, tap av personlige 

opplysninger osv.) som ble ikke oppgitt i denne garantien.  

21. Tillatelser av denne garantien inkluderer ikke rettigheten til å insistere retur av fordeler hvis produktet har noe ulemper.  

22. Juridiske forhold mellom brukeren og produsenten er regulert bare gjennom denne garantien. Videre påstander om 

kompensasjon ble avslått, bare i tilfelle hvis det fins noe paragrafer i forbruksloven ble det behandlet.  

23. Denne garantien er supplerende i forhold til brukerens krefter. Garantien avslår ikke, er ikke begrenset og ikke krasjer for 

brukeren hvis produktet ikke er konsekvent i forhold til avtalen.  

 

Vennligst henvend alle spørsmål til kontaktskjemaet vårt som du finner på nettsiden til RoboJet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.robojet./


 

 
 

 

WARRANTY CARD / KARTA GWARANCYJNA  

 

    

This warranty does not require a seller's signature, stamp and its terms are binding 

upon proof of purchase 

 

Niniejsza gwarancja nie wymaga podpisu, stempla sprzedawcy i jej warunki są 

wiążące po przedstawieniu dowodu zakupu 

 

 

 

 

       

 

REPAIR RECORD /  TABELA NAPRAW  

Date of receipt / 

Data przyjęcia 

Fault description /  

Opis usterki 

Made repairs /  

Dokonane naprawy 

Service signature and date 

/ Znak 

serwisu i data naprawy 
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www.robojet.tech 


