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1 Ważne wskazówki bezpieczeństwa 

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych wskazó-
wek bezpieczeństwa, w tym poniższych: 

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA, NALEŻY UWAŻNIE PRZECZY-
TAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. 

INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA. 

1. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby z ograniczoną 
sprawnością fizyczną, intelektualną lub umysłową, lub też nieposiadające wystarczającej wie-
dzy lub doświadczenia, pod warunkiem, że osoby te otrzymają odpowiedni nadzór lub dokładną 
instrukcję użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumieją ryzyko z nim związane. 
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą dokonywać czyszczenia i konser-
wacji urządzenia bez nadzoru osób dorosłych. 

2. Należy wstępnie uporządkować miejsce, które ma być odkurzane. Trzeba usunąć z podłogi 
przewody elektryczne i małe przedmioty, które mogłyby zaplątać się w urządzeniu. Podwinąć 
frędzle dywanu pod dywan i unieść z podłogi takie rzeczy jak zasłony czy obrusy.  

3. Jeśli w sprzątanym obszarze znajduje się uskok w postaci stopnia czy schodów, należy kiero-
wać urządzeniem tak, żeby mieć pewność, że będzie ono w stanie wykryć stopień i nie spaść z 
jego krawędzi. Może okazać się konieczne ustawienie fizycznej bariery na krawędzi uskoku, tak 
żeby zabezpieczyć urządzenie przed spadnięciem. Należy wówczas upewnić się, że bariera 
taka nie stwarza ryzyka potknięcia się.  

4. Korzystać z urządzenia wyłącznie w sposób opisany w instrukcji. Korzystać wyłącznie z akce-
soriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta. 

5. Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe 
odpowiada napięciu wskazanemu na stacji ładującej.  

6. Urządzenie WYŁĄCZNIE do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń. Nie używać go na ze-
wnątrz ani do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych.  

7. Korzystać wyłącznie z oryginalnej baterii ładowalnej oraz stacji ładowania dołączonej do urzą-
dzenia przez producenta. Używanie nieładowalnych baterii jest zabronione. W celu uzyskania 
informacji o baterii sprawdź dział „Specyfikacje”.  

8. Nie korzystać z urządzenia bez założonego pojemnika na kurz i / lub filtrów.  
9. Nie używać urządzenia w miejscach, w których stoją zapalone świece lub delikatne przedmioty. 
10. Nie korzystać z urządzenia w środowisku bardzo gorącym lub bardzo zimnym (poniżej - 

5˚C/23˚F lub powyżej 40˚C/104˚F).  
11. Należy trzymać z daleka od otworów i ruchomych części urządzenia włosy, luźne ubrania, palce 

i inne części ciała.  
12. Nie korzystać z urządzenia w pokoju, w którym aktualnie śpi niemowlę lub dziecko. 
13. Nie korzystać z urządzenia na wilgotnych powierzchniach, lub w miejscach, w których zbiera 

się woda. 
14. Nie dopuszczać do wciągania przez urządzenie dużych przedmiotów takich jak kamienie, duże 

kawałki papieru czy inne przedmioty, które mogą zatkać urządzenie. 
15. Nie korzystać z urządzenia do wciągania substancji palnych lub wybuchowych takich jak ben-

zyna, toner do drukarki lub kopiarki. Nie używać w miejscach, w których mogą znajdować się 
takie materiały.  

16. Nie używać urządzenia do wciągania przedmiotów palących się lub dymiących, takich jak pa-
pierosy, zapałki, gorący popiół czy inne substancje, które mogą spowodować zaprószenie 
ognia.  

17. Nie wkładać żadnych przedmiotów do wlotu ssania. Nie korzystać z urządzenia, kiedy wlot ssa-
nia jest zatkany. Nie dopuszczać do powstawania we wlocie ssania zabrudzeń z kurzu, włosów, 
strzępków tkanin czy innych materiałów mogących ograniczyć przepływ powietrza.  
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18. Należy zwrócić uwagę, by nie dopuścić do uszkodzenia przewodu zasilającego. Nie ciągnąć ani 
nie przenosić urządzenia trzymając za przewód, nie używać przewodu jako uchwytu, nie zamy-
kać drzwi przytrzaskując równocześnie przewód, nie przeciągać przewodu wokół ostrych kra-
wędzi lub narożników. Nie przejeżdżać urządzeniem po przewodzie. Chronić przewód przed 
kontaktem z gorącymi powierzchniami.  

19. Uszkodzony przewód zasilający może być bezpiecznie wymieniany tylko przez przedstawiciela 
producenta lub wskazany przez niego serwis.  

20. Nie używać uszkodzonej stacji ładującej. 
21. Nie używać urządzenia ani stacji ładowania z uszkodzonym przewodem lub obudową. Nie uży-

wać urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, weszło w 
kontakt z wodą lub było pozostawione na zewnątrz. Aby uniknąć ryzyka, urządzenie musi być 
naprawiane przez przedstawiciela producenta lub przez wskazany przez niego serwis.  

22. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub zabiegów konserwacyjnych urządzenia, należy przestawić 
przełącznik zasilania w pozycję OFF.  

23. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub zabiegów konserwacyjnych stacji ładującej należy odłą-
czyć wtyczkę od jej obudowy.  

24. Przed wyjęciem baterii w celu przygotowania urządzenia do wyrzucenia, należy zdjąć je ze stacji 
ładującej i przestawić przełącznik zasilania w pozycję OFF.  

25. Baterię należy wyrzucić wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi lokalnie regulacjami dotyczą-
cymi gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. 

26. Zużyte akumulatory należy wyrzucać, stosując się do lokalnych przepisów i regulacji w zakresie 
gospodarowania odpadami. 

27. Nie wrzucać urządzenia do ognia, nawet, gdy jest ono poważnie uszkodzone. Jego akumulator 
może eksplodować pod wpływem ognia.  

28. Jeśli stacja ładująca nie będzie użytkowana przez dłuższy czas, należy ją odłączyć od sieci 
elektrycznej. 

29. Urządzenie musi być używane wyłącznie zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej in-
strukcji. ECOVACS ROBOTICS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub znisz-
czenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia.  

30. OSTRZEŻENIE: W celu naładowania baterii należy korzystać wyłącznie z załączonego do opa-
kowania zasilacza CH1465A. 

31. W urządzeniu znajdują się baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez osoby kompe-
tentne w tym zakresie.  

Moc wyjściowa modułu RF lub Wi-Fi jest niższa niż 100mW. 

Dla krajów UE 

Prawidłowe pozbywanie się zużytego urządzenia 

Ten symbol prezentowany na urządzeniu lub jego akcesoriach oznacza, że w UE zuży-
tego czy uszkodzonego urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodar-
czymi. Aby zapobiec szkodom w środowisku lub zdrowiu ludzi, spowodowanym niekon-
trolowanym pozbywaniem się odpadów, należy je w odpowiedzialny sposób sortować, 
wspierając w ten sposób zrównoważone metody odzyskiwania surowców. Aby pozbyć 
się zużytego urządzenia, należy skorzystać z dostępnych systemów zwrotu lub zbierania 

tego typu odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiony został towar, co po-
zwoli na bezpieczne pozbycie się urządzenia.   
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2 Zawartość opakowania i specyfikacje techniczne 

2.1 Zawartość opakowania 

 

 

 

 

 

  

Nakładki czyszczące 
„Wet/Dry” (2) 

 

Zbiornik do sprzątania 
na mokro „Wet/Dry” 

 

Pojemnik z miarką Ulotka aplikacji 

 

Środek czyszczący 
do pojemnika 

 

Końcówka ssania 
bezpośredniego 

Robot Stacja ładująca z 
zasilaczem 

Instrukcja obsługi Szczotki boczne (4) 
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2.2 Specyfikacje 

Model DR95 

Napięcie robocze 14,8V DC Moc znamionowa 30W 

Typ baterii 1355-10056-
000-00-H001 

Specyfikacja baterii Litowa 14,48V DC,  
2850mAh 

Model stacji ładującej CH1465A 

Znamionowe napięcie wej-
ściowe 

100-240V AC Znamionowe napięcie 
wyjściowe 

20V DC 

Znamionowy prąd wyjściowy 1A Moc znamionowa 20W 

Laser Maksymalna moc: 2,5mW Częstotliwość: 1,8KHz 
Prędkość obrotu: 300±5 obrotów/min 

 

* Z uwagi na stałe prace nad ulepszaniem produktów, producent zastrzega sobie prawo do 
dokonywania zmian w specyfikacji technicznej, bez uprzedniego powiadomienia. 

2.3 Wygląd urządzenia 

1. Pokrywa górna 
2. Przycisk trybu AUTO  
3. Czujniki przeciwkolizyjne i od-

bojnik 
4. LDS (laserowy czujnik odle-

głości) 
5. Odbojnik LDS  
6. Czujniki przeciwupadkowe 

7. Złącza ładowania 
8. Szczotki boczne 
9. Szczotka główna 
10. Kółka jezdne 
11. Kółko uniwersalne 
12. Zestaw baterii ze śru-

bami 
13. Złącze serwisowe 

14. Wielofunkcyjne narzę-
dzie do czyszczenia 

15. Przycisk RESET  
16. Przełącznik zasilania 
17. Złącze zbiornika 

„Wet/Dry” 
18. Pojemnik na kurz 

1 

2 

3 
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Panel sterowania 

 

 

 

 

 

 

Stacja ładująca 

  

 

Pojemnik na kurz 

 

Innowacyjny zbiornik „Wet/Dry”  

 

1. Przycisk trybu AUTO  
2. Wskaźnik Wi-Fi  
3. Wskaźnik sprzątania programowa-
nego 
4. Wskaźnik mapowania 
5. Wskaźnik powrotu do stacji ładującej 

1. Generator sygnału podczerwieni 
2. Złącza stacji ładującej 

1. Uchwyt pojemnika na kurz 

2. Kratka filtra 

3. Filtr o wysokiej sprawności 

4. Pokrywa pojemnika na kurz 

5. Zatrzask pojemnika na kurz 

1. Nakładka czyszcząca „Wet/Dry” 

2. Zbiornik „Wet/Dry” 

3. Wlew wody 

4. Rzep 

1 

2 

1 

2 
3 

4 

1 

2 3 4 5 
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3 Obsługa urządzenia 

3.1 Przed rozpoczęciem sprzątania 
DEEBOT wykorzystuje technologię SMART NAVI (opatentowany system laserowego skano-
wania i mapowania) w celu skanowania i tworzenia mapy pomieszczeń w domu. Przed rozpo-
częciem użytkowania DEEBOT, należy sprawdzić pomieszczenie, które będzie odkurzane i 
usunąć przedmioty, które mogą przeszkodzić w pracy urządzenia.  

 

Podczas pierwszego cyklu sprzątania na-
leży nadzorować pracę DEEBOT i reago-
wać, jeśli wystąpią problemy. 

 

Usunąć z podłogi przewody elektryczne i 
małe przedmioty, które mogłyby zaplątać 
się w urządzeniu.

 

Jeśli w obszarze działania urządzenia znaj-
dują się wąskie przejścia lub przestrzenie 
pomiędzy meblami, należy umieścić w nich 
fizyczne przeszkody uniemożliwiające mu 
wjechanie w takie miejsca.  

 

Nie używać do odkurzania dywanów z dłu-
gim włosem. Przed odkurzaniem w okolicy 
dywanu lub dywanu z krótkim włosem i 
frędzlami należy zawinąć pod dywan kra-
wędzie dywanu. 
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Należy zwrócić uwagę, że DEEBOT może 
najeżdżać na przedmioty o wysokości 
mniejszej niż 1,8cm (0,7"). Jeśli to moż-
liwe, trzeba usunąć takie przedmioty z 
trasy urządzenia. 

Jeśli w sprzątanym obszarze znajduje się 
uskok w postaci stopnia czy schodów, na-
leży kierować urządzeniem tak żeby mieć 
pewność, że będzie ono w stanie wykryć 
stopień i nie spaść z jego krawędzi. Może 
okazać się konieczne ustawienie fizycznej 
bariery na krawędzi uskoku, tak żeby za-
bezpieczyć urządzenie przed spadnię-
ciem. 

Kiedy DEEBOT pracuje, nie stawać w wą-
skich przejściach takich jak korytarze, w in-
nym wypadku urządzenie może nieprawi-
dłowo zidentyfikować obszar sprzątania. 

 

Należy pamiętać, że urządzenie potrze-
buje co najmniej 11 cm (4,3”) przestrzeni, 
żeby swobodnie sprzątać pod meblami.  

 

Powierzchnie odbijające światło należy 
przykryć do wysokości 13 cm (5,1") nad 
podłogą. 

 



  

PL  10  

3.2 Szybkie uruchamianie 

 Przed rozpoczęciem użytkowania należy zdjąć 
taśmę zabezpieczającą z odbojnika.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Umieszczenie stacji ładującej 

 Umieścić stację ładującą na równej po-
wierzchni podłogi, przy ścianie, z korpusem 
stojącym prostopadle do podłogi. Zachować 
przestrzeń 1,5 m (5”) przed stacją i 0,5 m (1,6”) 
po obu jej stronach, wolną od przedmiotów 
oraz powierzchni odblaskowych. 

 Podłączyć stację dokującą do źródła zasilania. 

 

 

 

2. Montaż szczotek bocznych 

 Zamontować szczotki boczne na spodzie urzą-
dzenia, dopasowując każdą szczotkę do otworu 
o odpowiadającym jej kolorze, wciskając do mo-
mentu usłyszenia dźwięku kliknięcia. 

* Po dokonaniu przez DEEBOT skanowania 
otoczenia nie należy zmieniać miejsca usta-
wienia stacji ładującej. Jeśli będzie to ko-
nieczne, należy wyłączyć DEEBOT a na-
stępnie włączyć go ponownie, tak by mógł 
ponownie dokonać skanowania.  
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3. Włączanie zasilania 

 Otworzyć pokrywę górną. Ustawić dolny prze-
łącznik zasilania w pozycji „I” (włączone). Za-
świeci się panel sterowania, urządzenie odegra 
krótki sygnał muzyczny, a przycisk trybu AUTO 
zacznie migać. Urządzenie jest włączone, gdy 
świeci się przycisk trybu AUTO.  

 

 

 

4. Ładowanie DEEBOT 

 Umieścić urządzenie na stacji ładującej, 
upewniając się, że złącza ładowania w 
urządzeniu stykają się ze złączami w stacji 
ładującej. 

 

 

5. Mocowanie nakładki czyszczącej 
 (jeśli jest potrzebna) 

 Aby skorzystać z innowacyjnej funkcji sprząta-
nia na mokro „Wet/Dry”, należy zamocować na 
urządzeniu załączoną nakładkę czyszczącą 
oraz zbiornik. 

 

* Przed rozpoczęciem ładowania należy 
upewnić się, czy urządzenie jest włączone 
(przełącznik w pozycji „O” oznacza „wyłą-
czony” a w pozycji „I” – „włączony”). 

* Przycisk trybu AUTO miga podczas ładowa-
nia urządzenia i przestaje świecić po całko-
witym jego naładowaniu.  

* Przed rozpoczęciem ładowania należy wy-
jąć pojemnik „Wet/Dry”. 

* Podczas korzystania z funkcji sprzątania na 
mokro założyć pod dywan jego krawędzie, 
tak żeby DEEBOT nie wjeżdżał na dywan. 

* W celu uzyskania pełnych instrukcji doty-
czących funkcji sprzątania na mokro należy 
przeczytać punkt 3.6 Opcjonalna innowa-
cyjna funkcja sprzątania na mokro. 
„Wet/Dry”. 
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6. Uruchamianie urządzenia  

 Nacisnąć przycisk trybu AUTO na urządzaniu. 
DEEBOT będzie się przemieszczać, żeby ze-
skanować otoczenie i przygotować mapę. Po 
zakończeniu mapowania od razu rozpocznie 
pracę w trybie AUTO. 

 

7. Zatrzymanie pracy  

 Działanie urządzenia można przerwać naciska-
jąc przycisk trybu AUTO na urządzeniu.  

 

 

 

 

 

 

8. Wyłączanie urządzenia 

Otworzyć pokrywę górną urządzenia. Przestawić 
przełącznik zasilania w pozycję „O” (wyłączony).  

 

 

 

* Urządzenie musi być włączone, żeby rozpo-
cząć sprzątanie. 

* Aby wybrać inny tryb sprzątania patrz roz-
dział 3.3 – „Wybór trybu sprzątania”, w celu 
uzyskania dalszych informacji. 

* Zalecamy pozostawienie włączonego urzą-
dzenia DEEBOT i ładowanie go, gdy nie jest 
użytkowane.  

* Po wyłączeniu DEEBOT traci zapisaną 
mapę otoczenia. Zalecamy pozostawienie 
urządzenia włączonego, jeśli pozostaje ono 
w tym samym otoczeniu. 
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3.3 Wybór trybu sprzątania 
DEEBOT ma możliwość wyboru jednego z kilku trybów sprzątania, pozwalających na efek-
tywne odkurzanie różnych typów podłóg. Tryby sprzątania wybiera się za pomocą aplikacji 
ECOVACS lub przycisku trybu AUTO na panelu sterowania urządzenia. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat aplikacji ECOVACS, należy przeczytać poświęconą jej ulotkę.  

1. Tryb sprzątania AUTO 

Najczęściej używany tryb sprzątania. W trybie 
sprzątania AUTO, DEEBOT porusza się według 
schematu prostych linii w przód i w tył.  

Po zakończeniu mapowania DEEBOT automa-
tycznie rozpoczyna sprzątanie w trybie AUTO.  

 Aby rozpocząć sprzątanie w trybie AUTO, naci-
snąć przycisk AUTO na urządzeniu lub ikonę 
AUTO w aplikacji. 
 

2. Tryb czyszczenia miejscowego 

Tryb ma zastosowanie w miejscach, gdzie skupiona jest duża ilość brudu lub kurzu. W trybie 
czyszczenia miejscowego, DEEBOT skupia się na czyszczeniu konkretnego obszaru, a po za-
kończeniu cyklu wraca do stacji ładującej. 

 Aby rozpocząć sprzątanie w trybie czyszczenia miejscowego, nacisnąć ikonę  na ekranie 
mapy aplikacji. DEEBOT będzie czyścić wybrane miejsce i obszar 1 m / 3,2’ wokół niego.  

 Nacisnąć i przytrzymać w aplikacji wybrane miejsce, żeby anulować wybór. 

3. Tryb czyszczenia konkretnego obszaru 

Po tym gdy DEEBOT zeskanuje i zmapuje otoczenie, można wybrać na mapie konkretne ob-
szary do sprzątania przy pomocy trybu sprzątania konkretnego obszaru. Tryb ten może zostać 
uruchomiony wyłącznie za pomocą aplikacji.  

 Nacisnąć ikonę  na ekranie mapy aplikacji, żeby uruchomić lub zakończyć tryb sprzątania 
konkretnego obszaru.  

4. Tryb powrotu do stacji ładującej 

 Gdy bateria się wyczerpuje, urządzenie automa-
tycznie przechodzi w tryb powrotu do stacji ładu-
jącej i wraca do stacji, żeby naładować baterię. 

 W każdej chwili można samodzielnie wysłać urzą-
dzenie do stacji ładującej, naciskając ikonę trybu 
powrotu do stacji na ekranie głównym aplikacji 
ECOVACS. 

* DEEBOT rozpoznaje pomieszczenia z przejściami o szerokości od 40 cm (1,3') do 160 
cm (5,2') i o granicach dłuższych niż 8 m (26,2'). 



  

PL  14 

* Podświetlenie wskaźnika mapowania  na urządzeniu oznacza, że DEEBOT znajduje 
się w trakcie procesu tworzenia mapy i nie można go odesłać do stacji ładującej.  

* Po naciśnięciu na aplikacji ikony powrotu do stacji ładującej, urządzenie będzie konty-
nuować sprzątanie do momentu, w którym znajdzie się w jej pobliżu. Wówczas zredukuje 
moc i delikatnie przymocuje się do stacji w celu naładowania.  

3.4 Programowanie urządzenia 

Urządzenie posiada funkcje planowania inteligentnego oraz planowania czasu sprząta-
nia, pozwalające na sprzątanie w określonym czasie. Funkcja planowania inteligentnego 
umożliwia zaprogramowanie DEEBOT poprzez panel sterowania, tak żeby automatycz-
nie sprzątał codziennie o tej samej porze. Funkcja planowania czasu sprzątania pozwala 
na cotygodniowe zaprogramowanie urządzenia poprzez aplikację, tak by sprzątało dwa 
razy dziennie w wybranych godzinach. Każda z funkcji może być wykonywana w trybie 
AUTO lub w trybie sprzątania konkretnego pomieszczenia, w zależności od tego, który 
z tych trybów jest wybrany w momencie programowania sprzątania. 

Planowanie czasu sprzątania 

1. Ustawianie planowania inteligent-
nego 

DEEBOT może zostać zaprogramowany na 
automatyczne codzienne sprzątanie, nawet 
gdy nikogo nie ma w domu. Nacisnąć dwu-
krotnie przycisk trybu AUTO na urządzeniu, 
żeby ustawić aktualny czas oraz zaplano-
wany czas sprzątania. Planowanie inteli-
gentne jest ustawione prawidłowo, gdy urzą-
dzenie poda komunikat głosowy. DEEBOT 
codziennie automatycznie rozpocznie sprzą-
tanie w ustawionym czasie. 

2. Anulowanie ustawień planowania in-
teligentnego 

Nacisnąć dwukrotnie przycisk trybu AUTO 
na urządzeniu, żeby anulować aktualny 
zaplanowany czas sprzątania. Planowanie 
inteligentne jest anulowane, gdy urządze-
nie poda komunikat głosowy.  
 
 
 
 
 
 

 

  
  

x2 x2 
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3. Ustawianie funkcji czasu sprzątania 

Przy pomocy aplikacji ECOVACS można zaprogramować na cały tydzień DEEBOT tak, żeby sprzątał 
raz dziennie w określonych godzinach.  

Otworzyć aplikację ECOVACS. Nacisnąć „…” w prawym górnym rogu głównego ekranu aplikacji. Usta-
wiać nowy plan sprzątania i kasować aktywne plany w zakładce „Time Scheduling". 

3.5 Ustawienia dodatkowe 

Wirtualna granica 

Wirtualna granica powstrzymuje DEEBOT przed sprzątaniem konkretnego obszaru. 

Aby ustawić wirtualną granicę, należy nacisnąć ikonę  na ekranie mapy w aplikacji. Naci-
snąć i przytrzymać ikonę wirtualnej granicy, żeby anulować ustawienie. 

 

* DEEBOT może zostać skierowany ręcznie do obszaru zablokowanego, po naciśnięciu 

ikony  w aplikacji.  

* DEEBOT nadal będzie wracał do stacji ładującej, nawet gdy jest umieszczony w zablo-
kowanym obszarze. 

 

Funkcja kontynuacji sprzątania z opcją „nie przeszkadzać” 

Po włączeniu funkcji kontynuacji sprzątania w pełni naładowane urządzenie automatycznie bę-
dzie kontynuowało sprzątanie, żeby wyczyścić miejsca pominięte wcześniej podczas cyklu 
sprzątania. Użytkownik może także ustawić opcję „nie przeszkadzać”, żeby uniemożliwić urzą-
dzeniu kontynuację sprzątania w ustawionym czasie. Po włączeniu i ustawieniu funkcji „nie 

przeszkadzać” na ekranie głównym będzie wyświetlać się ikona „  ” .  

W czasie, w którym aktywna jest opcja „nie przeszkadzać” funkcja kontynuacji sprzątania zo-
stanie wyłączona. 

Aby wykonać inne ustawienia, nacisnąć ikonę „  ” w prawym górnym rogu ekranu głównego 
aplikacji. W ty miejscu można znaleźć takie funkcje jak sprawdzanie zapisu sprzątania, usta-
wienie funkcji kontynuacji sprzątania, ustawienie czasu sprzątania, reset mapy otoczenia, usta-
wienie języka komunikatów głosowych oraz aktualizacja oprogramowania.   



  

PL  16 

3.6 Opcjonalna innowacyjna funkcja sprzątania na mokro 
„Wet/Dry Mopping System”  

DEEBOT został wyposażony w opcjonalną innowacyjną funkcję sprzątania na mokro 
(Wet/Dry Mopping System), która wykorzystuje nakładki czyszczące „Wet/Dry” przymo-
cowane do zbiornika „Wet/Dry”. Nakładki czyszczą automatycznie podłogę na mokro, a 
następnie wycierają do sucha, nie pozostawiając plam ani smug.  

1. Mocowanie nakładek „Wet/Dry” do 
zbiornika 

Przymocować nakładkę „Wet/Dry” do zbiornika 
„Wet/Dry”. 

 

 

 

 

 

2. Wlewanie wody do zbiornika „Wet/Dry” 

 

Napełnić wodą załączone naczynie z miarką. Otworzyć pokrywę wlewu wody w zbiorniku 
„Wet/Dry” i powoli nalewać wodę z naczynia do zbiornika. Zamknąć pokrywę wlewu wody.   

* Przed wlaniem wody do zbiornika „Wet/Dry” należy odłączyć go od spodu urządzenia.  

* Nie używać funkcji sprzątania na mokro do czyszczenia dywanów i wykładzin dywano-
wych. 

* Podczas korzystania z funkcji sprzątania na mokro założyć pod dywan jego krawędzie, 
tak żeby DEEBOT nie wjeżdżał na dywan. 

* W czasie sprzątania na mokro nie zatrzymywać urządzenia i nie dopuszczać żeby stało 
w bezruchu – zapobiegnie to pozostawianiu na podłodze wody z nakładki czyszczącej. 

* Przed rozpoczęciem ładowania urządzenia należy wyjąć z niego zbiornik „Wet/Dry”. 
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Zamocować zbiornik „Wet/Dry” na spodzie 
urządzenia. Umieścić zatrzaski zbiornika w 
odpowiadających im otworach na spodzie 
urządzenia tak, żeby usłyszeć kliknięcie. 

 

 

 

 

 

3. Rozpoczęcie pracy  

 

Wybrać żądany tryb sprzątania. DEEBOT 
będzie zamiatać, odkurzać, przecierać 
podłogę na mokro i wysuszać ją pracując w 
wybranym trybie. 

4. Demontowanie zbiornika 
„Wet/Dry” 

Po zakończeniu wycierania podłogi należy 
zdemontować z DEEBOT zbiornik 
„Wet/Dry”, wylać z niego pozostałą wodę i 
zdjąć nakładkę czyszczącą „Wet/Dry”. 
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3.7 Komunikaty głosowe 

Nr Komunikat Sytuacja lub rozwiązanie 

1 Ustawiony czas sprzątania. Czas sprzątania został ustawiony. 

2 Anulowany czas sprzątania. Czas sprzątania został anulowany. 

3 Kółko jezdne nie ma podparcia.  
Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, żeby 
odzyskało przyczepność. 

4 Kółko jezdne zablokowane. 
Kółko jezdne zablokowane przez nierówność pod-
łoża lub próg. Przestawić urządzenie ręcznie.  

5 Urządzenie zablokowane.  
DEEBOT został unieruchomiony przez przeszkody 
na podłodze. Przestawić urządzenie ręcznie i / lub 
usunąć przeszkody. 

6 Brak pojemnika na kurz.  
Pojemnik na kurz nie został założony lub nie jest 
założony prawidłowo. Założyć lub poprawić pojem-
nik i sprawdzić, czy jest prawidłowo umocowany. 

7 Szczotka zaplątała się.  
Sprawdzić czy na szczotce głównej lub na szczot-
kach bocznych nie ma zabrudzeń lub zaplątanych 
włosów i wyczyścić jak opisano w rozdziale 4.  

8 Bateria wyczerpana. 
DEEBOT nie jest w stanie znaleźć stacji ładującej. 
Umieścić DEEBOT ręcznie na stacji.  

9 Nie działa system nawigacji. 
System LDS ma problem. Skontaktuj się z serwi-
sem. 

10 Podłączony do sieci Wi-Fi. DEEBOT został podłączony do sieci Wi-Fi. 

11 Czas zsynchronizowany. 
Czas w urządzeniu został prawidłowo zsynchroni-
zowany z czasem w smartfonie.  

12 Brak połączenia Wi-Fi. Nie udało się podłączyć DEEBOT do sieci Wi-Fi. 

13 Sprzątanie zakończone. DEEBOT ukończył cykl sprzątania. 

14 Skanowanie. Proszę czekać. DEEBOT skanuje otoczenie. Prosimy poczekać. 

15 
Ładowanie mapy. Proszę cze-
kać. 

DEEBOT analizuje i tworzy mapę. Prosimy pocze-
kać. 

16 Mapowanie zakończone. DEEBOT utworzył mapę. 
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4 Czyszczenie i konserwacja 

 

4.1 Pojemnik na kurz i filtry 
Otworzyć górną pokrywę urządzenia i wyjąć pojemnik na kurz. Otworzyć zatrzask pojemnika i 
opróżnić pojemnik.  

 

Wyjąć filtry. Wytrzepać filtr o wysokiej 
sprawności. Nie spłukiwać filtra o 
wysokiej sprawności pod wodą. 

 

 

 

 

 

 

Spłukać pod bieżącą wodą pojemnik na 
kurz i kratkę filtra. 

 

Przed ponownym montażem dokładnie 
wysuszyć pojemnik na kurz kratkę filtra. 

* Przed rozpoczęciem czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia, 
należy je wyłączyć i odłączyć stację ładującą od zasilania. 
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4.2 Nakładka czyszcząca „Wet/Dry” i zbiornik „Wet/Dry” 

Czyszczenie nakładki „Wet/Dry”

Jeśli używana była funkcja sprzątania na 
mokro, należy zdemontować zbiornik ze 
spodu DM95 i zdjąć z niego nakładkę. 

Opróżnić zbiornik z pozostałej wody. 

Czyszczenie zbiornika „Wet/Dry” 

Jeśli używana była funkcja sprzątania na 
mokro, należy zdemontować zbiornik 
„Wet/Dry” ze spodu urządzenia. 

Opróżnić zbiornik z pozostałej wody i pozo-
stawić go do wyschnięcia.  

Uprać nakładkę ręcznie lub w pralce i roz-
łożyć na płasko do wyschnięcia. 

 

 

 

 

Przetrzeć suchą ściereczką zewnętrzną 
obudowę zbiornika. 

 

 

Jeśli po sprzątaniu trwającym 60 minut w zbiorniku „Wet/Dry” nadal znajduje się woda, oznacza 
to, że otwory wypływu wody w zbiorniku są zatkane. Należy wyczyścić zbiornik używając załą-
czonego płynu czyszczącego do zbiornika ECOVACS, stosując się do instrukcji na butelce z 
płynem. 



 

  PL  21 

4.3 Szczotka główna i szczotki boczne 

Czyszczenie szczotki głównej 

Odwrócić urządzenie. Nacisnąć oba przyciski na szczotce głównej w kierunku środka urządze-
nia. Zdjąć pokrywę szczotki głównej. Zdjąć szczotkę główną. Za pomocą wielofunkcyjnego na-
rzędzia do czyszczenia odciąć i usunąć wszystkie włosy zaplątane wokół szczotki. 

 

Pociągnąć za plastikowe zaślepki z obu stron szczotki głównej. Zdjąć plastikowe osłony z obu 
stron szczotki głównej. Usunąć wszystkie zaplątane włosy i inne zanieczyszczenia z końcówek 
szczotki oraz z wnętrza osłon.  

 

Czyszczenie szczotek bocznych 

Zdjąć szczotki boczne. Wytrzeć szczotki i ich złą-
cza do czysta suchą ściereczką.  

  

* Wielofunkcyjne narzędzie do czyszczenia służy do łatwiejszego czyszczenia i konserwa-
cji urządzenia. Należy ostrożnie się z nim obchodzić, ma bowiem ostre krawędzie. 
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4.4 Pozostałe elementy  

Korzystając z wielofunkcyjnego narzędzia 
czyszczącego usunąć zaplątane włosy z 
kółka uniwersalnego. 

 

Przetrzeć czujniki przeciwupadkowe szczotką 
lub stroną z filcem narzędzia do czyszczenia, 
żeby zachować ich sprawność. 

 

Przetrzeć złącza w stacji ładującej i w urządzeniu szczotką lub stroną z filcem narzędzia do 
czyszczenia, żeby utrzymać ich sprawność. 

 

Wytrzeć do czysta odbojnik za pomocą 
szczotki w narzędziu wielofunkcyjnym, 
żeby zachować sprawność działania 
czujników przeciwkolizyjnych.  

  

* Nie dotykać złącz ładowania w urządzeniu ani w stacji ładowania mokrymi rękami ani 
wilgotną ściereczką. 
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5 Rozwiązywanie problemów 

Zapraszamy do skorzystania z poniższej tabeli, w celu rozwiązania najczęściej spotyka-
nych problemów przy korzystaniu DEEBOT R9. 

Nr Problem Możliwe przyczyny Rozwiązania 

1 
DEEBOT nie 
ładuje się. 

Urządzenie nie jest włączone. Włączyć DEEBOT. 

Urządzenie nie było połączone 
ze stacją ładującą. 

Upewnić się, że złącza ładowania 
urządzenia i stacji ładującej stykają 
się. Jeśli potrzeba, można ręcznie 
poruszyć urządzenie, żeby doprowa-
dzić do prawidłowego połączenia.  

Stacja ładująca nie jest podłą-
czona do źródła zasilania, a 
DEEBOT jest włączony i rozła-
dowuje baterię. 

Podłączyć stację ładującą do źródła 
zasilania i upewnić się, że urządze-
nie zostało włączone. Trzymać stale 
włączony DEEBOT na stacji ładują-
cej, tak żeby zawsze miał nałado-
waną baterię i był gotowy do użycia. 

Bateria jest całkowicie rozłado-
wana. 

Sformatować baterię. Umieścić ręcz-
nie DEEBOT na stacji ładującej, 
zdjąć po 3 minutach ładowania. Po-
wtórzyć tę czynność 3 razy, a na-
stępnie ładować urządzenie normal-
nie.  

2 

DEEBOT ma 
kłopoty z pracą 
i zatrzymuje 
się. 

Urządzenie zaplątało się w ja-
kiś przedmiot na podłodze 
(przewody elektryczne, długie 
zasłony, frędzle lub krawędź 
dywanu etc.). 

DEEBOT spróbuje samodzielnie się 
wydostać. Jeśli okaże się to niemoż-
liwe, należy ręcznie usunąć prze-
szkody i ponownie uruchomić urzą-
dzenie. 

3 

DEEBOT 
wraca do stacji 
ładującej przed 
zakończeniem 
pracy.   

Kiedy bateria rozładowuje się, 
DEEBOT automatycznie prze-
stawia się w tryb ładowania i 
kieruje się do stacji ładującej 
w celu naładowania się. 

To normalna sytuacja – nie wymaga 
reakcji użytkownika. 

Czas sprzątania zależy od po-
wierzchni podłogi, rozkładu 
pokoju i wybranego trybu 
sprzątania. 

To normalna sytuacja – nie wymaga 
reakcji użytkownika. 
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4 

DEEBOT nie 
rozpoczyna 
automatycznie 
sprzątania w 
zadanym cza-
sie. 

Anulowano zaplanowany czas 
sprzątania. 

Ustawić czas zaplanowanego sprzą-
tania zgodnie z instrukcją w roz-
dziale 3.4 

Włączona funkcja kontynuacji 
sprzątania. Urządzenie nie-
dawno skończyło sprzątać za-
dany obszar. 

To normalna sytuacja – nie wymaga 
reakcji użytkownika. 

Urządzenie jest wyłączone. Włączyć DEEBOT. 

Bateria w urządzeniu jest roz-
ładowana. 

Trzymać włączone urządzenie na 
stacji ładującej, tak żeby zawsze 
miało naładowaną baterię i było go-
towe do użycia. 

Części urządzenia zaplątały 
się w coś. 

Wyłączyć DEEBOT, wyczyścić po-
jemnik na kurz i obrócić urządzenie. 
Wyczyścić szczotki boczne oraz 
szczotkę główną jak opisano w roz-
dziale 4. 

5 

DEEBOT nie 
jest w stanie 
połączyć się z 
domową siecią 
Wi-Fi. 

Wprowadzono nieprawidłowy 
login lub hasło dostępu do 
sieci Wi-Fi. 

Wprowadzić prawidłowy login i hasło 
dostępu do Wi-Fi. 

DEEBOT znajduje się poza za-
sięgiem sygnału Wi-Fi. 

Sprawdzić czy DEEBOT znajduje się 
w zasięgu sygnału Wi-Fi 

Ustawienia sieciowe zostały 
rozpoczęte zanim DEEBOT 
był gotowy. 

Ustawić przełącznik zasilania w po-
zycji „włączony”. Za pomocą igły na-
cisnąć przycisk RESET. DEEBOT 
będzie gotowy do dokonania usta-
wień sieciowych, kiedy wyemituje sy-
gnał muzyczny a wskaźnik Wi-Fi bę-
dzie wolno migał.  

System operacyjny smartfonu 
wymaga aktualizacji. 

Zaktualizować system operacyjny 
smartfonu. Aplikacja ECOVACS 
działa na iOS 9.0 i wyższych lub na 
Android 4.0 i wyższych. 

6 
Aby zresetować DEEBOT, za pomocą igły nacisnąć przycisk RESET i przytrzymać 
przez 5 sekund. Resetowanie DEEBOT jest zakończone, gdy urządzenie odegra krótki 
sygnał muzyczny. 

 


