
Nádržka na vodu Mopovací hadřík Boční kartáč

Napájecí kabelNástroj na čištěníNabíjecí stanice

Současně stiskněte a podržte          a            po dobu 3 sekund.

Popis částí

Resetování Wi-Fi:

Senzor vizuální navigace

PříslušenstvíRobotický vysavač

3 4

Tlačítko zapnutí/čištění

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund

Čištění: Po zapnutí vysavače stiskněte tlačítko pro zahájení čištění.

Kontrolka

Bílá: Čištění nebo úklid je dokončen.

Bliká bílá: Čištění pozastaveno

Bliká modrá: Připojování k síti

Bliká oranžová: Chyba

Stisknutím pošlete vysavač zpět do nabíjecí stanice
Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro zapnutí režimu lokálního 
čištění.

Kontrolka

Bliká bílá: Návrat do nabíjecí stanice k nabíjení (normální stav 
baterie)
Bliká oranžová: Návrat do nabíjecí stanice k nabíjení (slabá 
baterie)
Pomalu bliká bílá: Nabíjení (normální stav baterie)
Pomalu bliká oranžová: Nabíjení (slabá baterie)
Bílá: Nabíjení dokončeno
Poznámka: Stiskem jakéhokoliv tlačítka v průběhu procesu čištění, 
návratu do nabíjecí stanice nebo lokálního čištění vysavač pozastavíte.

Tlačítko návrat/lokální čištění

Lucie Šopfová
Lístek s poznámkou
jsou dokončeny



Popis částí

Víko prachové nádoby Zapnuto: Připojeno k WiFi

Výstup vzduchu/Reproduktor

Západka prachové nádoby

Filtr
Tlačítko Reset:
Stiskem a podržením tlačítka 
obnovíte tovární nastavení.

Infračervený senzor 
zpomalení

Senzor proti pádu

Nabíjecí kontakty

Nárazník

Západky chrániče hlavního 
kartáče

Prachová nádoba Robotický vysavač Robotický vysavač a senzory Nabíjecí stanice

5 6

Kontrolka Wi-Fi

Pomalu bliká: Čeká na 
připojení
Rychle bliká: Připojování Všesměrové kolečko

Nabíjecí kontakty

Boční pohybový senzor

Kartáč

Hlavní kolečka

Hlavní kartáč

Nádržka na vodu

Oblast signálu

Napájecí port



Poznámka: Určité typy čisticích nebo dezinfekčních prostředků 
na podlahy mohou ucpávat filtr nádrže. Při výběru produktu, 
který zamýšlíte použít, buďte opatrní. 

Poznámka: Když se robotický vysavač nabíjí nebo není používán, vyjměte mopovací modul, z nádržky 
na vodu vylijte všechnu zbylou vodu a vyperte mopovací hadřík, abyste zabránili vzniku plísní nebo 
přetrvávajícímu zápachu.

c. Nainstalujte mopovací modul: Srovnejte mopovací modul podle šipky 
a zasuňte jej do zadní části vysavače, dokud nezacvakne na místo.

b. Naplňte nádržku na vodu: Otevřete 
nádržku na vodu, naplňte ji vodou,       
a poté řádně zavřete víko.

Poté, co robotický vysavač dokončil čištění a navrátil se do nabíjecí 
stanice, stiskněte boční západky mopovacího modulu a tahem modul 
vyjměte.

6. Vyjměte mopovací modul.

Stiskněte a podržte tlačítko      . Jakmile se rozsvítí kontrolka, 
umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice, aby se nabil.

Instalace

2. Zapněte a nabijte robotický vysavač.

Ukazatel nabití baterie
Bílá: nabití baterie je větší než 15 %
Oranžová: nabit baterie je menší 
než 15 %

> 0,5 m

> 1,5 m

> 0,5 m

Poznámka: Mopovací modul používejte pouze tehdy, když je 
někdo doma. Abyste vysavači zabránili vstoupit na koberce, 
můžete použít předměty.

Poznámka: Mopovací hadřík doporučujeme při používání každých 30 minut očistit, aby byl zajištěn 
dostatečný průtok vody a efektivita čištění. 

a. Nainstalujte mopový hadřík: Hadřík 
navlhčete a vyždímejte přebytečnou 
vodu. Nasuňte hadřík na úchyt nádržky 
na vodu, dokud není bezpečně na svém 
místě.

Jakmile se bíle pulzující kontrolka nabíjení robotického vysavače rozsvítí 
bíle, je vysavač plně nabitý. Pro spuštění čištění stiskněte tlačítko 
nebo použijte aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

4. Nainstalujte mopovací modul. 5. Spustit čištění
Tento produkt lze spojit s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Zařízení 
můžete pomocí této aplikace ovládat a spojit i s dalšími chytrými 
zařízeními ve vaší domácnosti. Naskenujte QR kód, stáhněte                    
a nainstalujte aplikaci. Máte-li aplikaci již nainstalovanou, budete 
přesměrováni na stránku nastavení připojení. Aplikaci Mi Home / Xiaomi 
Home můžete rovněž v prostředí Obchod Play vyhledat a nainstalovat. 
Otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepněte na tlačítko “+’‘             
v pravém horním rohu, poté postupujte podle pokynů a spojte aplikaci 
s vaším zařízením.

* V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí pro Rusko). Výchozí je název aplikace, 
který se objeví na vašem zařízení.

Poznámka: Aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.

3. Spojení s aplikací Mi Home/Xiaomi Home1. Nabíjecí stanici položte na rovnou podlahu 
proti zdi a připojte ji k zásuvce.

Poznámka: Ujistěte se, že na každé straně nabíjecí stanice je volný prostor o velikosti 0,5 m nebo 
více, a 1,5 m nebo více před ní. Připojte napájecí kabel k nabíjecí stanici a ukliďte jakýkoli volný 
kabel, abyste zabránili jeho namotání robotickým vysavačem, který může nabíjecí stanicí náhodně 
pohnout nebo ji odpojit. 

Poznámka: Pokud se z důvodu nízké baterie robotický vysavač nemůže zapnout, umístěte jej přímo 
do nabíjecí stanice, aby se nabil.

Pokud se z důvodu rekonfigurace routeru, nesprávného hesla apod. 
přeruší spojení mezi vaším telefonem a robotickým vysavačem, otevřete 
kryt robotického vysavače, abyste viděli na kontrolku Wi-Fi. Současně 
stiskněte a podržte tlačítka      a       dokud neuslyšíte hlasovou zprávu 
“Waiting for the network configuration” (”Čeká se na konfiguraci sítě”). 
Jakmile kontrolka Wi-Fi pomalu bliká, Wi-Fi byla úspěšně resetována.

Resetování Wi-Fi
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Lucie Šopfová
Lístek s poznámkou
hadřík



Návod k použití

Přidání vody nebo vyčištění mopovacího hadříku 
během čištění

Poznámka: Robotický vysavač automaticky přejde do režimu spánku poté, co zaznamená chybu 
a během 10 minut není provedena žádná akce. Pokud robotický vysavač zaznamená chybu, jeho 
umístění do nabíjecí stanice ukončí aktuální proces čištění. 

Poznámka: Dokud není robotický vysavač plně nabitý, nepřejde do režimu spánku.

Pokud do robotického vysavače potřebujete přidat více vody nebo 
během čištění mopovací hadřík vyčistit, stiskem jakéhokoliv tlačítka 
vysavač zastavíte, a poté vyjměte mopovací modul. Poté, co přidáte 
vodu nebo vyčistíte mopovací hadřík, znovu upevněte mopovací modul 
a stiskem tlačítka      pokračujte v čištění.

Režim spánku
Vakuový mop automaticky přejde do režimu spánku poté, co je po 
dobu 10 minut neaktivní, a kontrolky napájení a nabíjení se zhasnou. 
Stiskem jakéhokoli tlačítka jej vzbudíte. 

Poznámka: Vakuový vysavač nemůže být během nabíjení vypnout.
Poznámka: Pokud je robotický vysavač pozastaven, jeho umístění do nabíjecí stanice ukončí 
aktuální proces čištění. Pokud chcete pokračovat v čištění, zkuste vysavač znovu zapnout v pozici, 
ve které byl pozastaven.

Poznámka: Spuštěním lokálního čištění ukončíte aktuální čištění robotického vysavače.

Stiskem a podržením tlačítka     robotický vysavač zapnete. Jakmile se 
kontrolka napájení rozsvítí bíle, robotický vysavač je v pohotovostním 
režimu. Pokud chcete robotický vysavač vypnout, stiskněte a podržte 
tlačítko    , zatímco je robotický vysavač v klidu. Vypnutím robotického 
vysavače ukončíte aktuální proces čištění.

Stiskem jakéhokoliv tlačítka čištění přerušíte.

Chcete-li v čištění pokračovat, stiskněte tlačítko     .
Stiskem tlačítka     ukončíte probíhající čištění a robotický vysavač 
pošlete zpět do nabíjecí stanice.

Robotický vysavač po spuštění metodicky 
vyčistí každou místnost pohyby ve tvaru 
písmene S a poté čištění dokončí úklidem 
podlahy podél hran a zdí, aby byl úklid 
důkladný. Jakmile robotický vysavač dokončí 
úklid, automaticky se vrátí do nabíjecí stanice, 
aby se dobil.
Pokud je robotický vysavač v pohotovostním 
režimu nebo pozastaven, stiskněte a po 3 
sekundy podržte tlačítko    , čímž spustíte 
lokální čištění. V tomto režimu vysavač vyčistí 
okolo sebe čtvercovou oblast o velikosti 1,5 
× 1,5 m. Jakmile je lokální čištění ukončeno, 
robotický vysavač se automaticky vrátí do své 
původní pozice a vypne se.

Poznámka: Pokud je baterie příliš slabá, robotický vysavač nemůže začít čistit. Před čištěním jej 
nabijte.

Pokud se robotickému vysavači začne během čištění vybíjet baterie, automaticky se vrátí do nabíjecí 
stanice, aby se dobil. Jakmile je robotický vysavač plně nabitý, začne čistit tam, kde přestal.

Před čištěním ze země ukliďte všechny kabely (včetně napájecího kabelu nabíjecí stanice), aby je 
robotický vysavač nezachytil, což by mohlo způsobit vypnutí elektrických spotřebičů nebo poškození 
předmětů nebo kabelů.

Robotický vysavač je nastaven tak, aby v případě, že dokončí čištění za méně než 10 minut, vyčistil 
danou oblast podruhé. 

Pomalu bliká oranžová: Nabití baterie je menší než 15 %.

Pomalu bliká bílá: Nabití baterie je větší než 15 %.

Poznámka: Robotický vysavač se automaticky vrátí do pozice, kde začal čistit, pokud nemůže najít 
nabíjecí stanici. Pokud se toto stance, vložte robotický vysavač do nabíjecí stanice manuálně.

Stiskem tlačítka      spustíte čištění. Stiskem jakéhokoliv 
tlačítka během čištění vysavač pozastavíte.

Zapnout/Vypnout

Čištění

Pozastavení

Metody čištění

1,5 m

1,5 m

Automatický režim: Po ukončení čištění se robotický vysavač automaticky 
vrátí do nabíjecí stanice.

Manuální režim: Pokud robotický vysavač pozastavíte, stiskněte 
tlačítko      , čímž jej pošlete zpět do nabíjecí stanice.

Zatímco se robotický vysavač nabíjí, kontrolka tlačítka     pomalu 
bliká.

Nabíjení
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Poruchový stav
Pokud robotický vysavač během provozu zaznamená chybu, kontrolka 
začne oranžově blikat a uslyšíte hlasové upozornění. Řešení naleznete 
v sekci Řešení problémů.

Plánované čištění

V aplikaci Mi Home/Xiaomi Home můžete čištění naplánovat. Robotický 

vysavač automaticky zahájí čištění ve stanoveném čase a po dokončení 

čištění se vrátí do nabíjecí stanice, aby se dobil.

Režim čištění

V aplikaci Mi Home/Xiaomi Home jsou k dispozici čtyři režimy čištění: 

Tichý, Standardní, Silný a Turbo. Výchozím režimem je standardní režim.

Režim Nerušit
Režim Nerušit zabraňuje vysavači automatické zahájení čištění a kontrolka 
napájení zůstává zhasnutá. Povolit režim Nerušit nebo upravit jeho čas 
lze v aplikaci. 

Lucie Šopfová
Lístek s poznámkou
šlo by maliko posunout dál od obrázku?



Běžná údržba

Prachová nádoba a filtr

Poznámka: Doporučujeme čistit jednou týdně.

1. Otevřete kryt robotického vysavače a stiskem západek vyjměte 
prachovou nádobu.

Čištění omyvatelného filtru

Poznámka: Doporučujeme čistit jednou za dva týdny.

1. Otevřete kryt nádoby na prach tak, jak je znázorněno šipkami.

Poznámka: K čištění filtru používejte pouze čistou vodu. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

Nepokoušejte se filtr čistit kartáčkem nebo prsty.

2. Do prachové nádoby nalijte vodu, zavřete její víko, zatřeste nádobou 
a vodu vylijte. Opakujte, dokud nebude filtr čistý.

2. Otevřete kryt nádoby na prach tak, jak je znázorněno na obrázku.

Použití nástroje pro čištění hlavního kartáče

> 0,5 m

> 1,5 m

> 0,5 m

Poznámka: Nabíjecí stanici neumisťujte na přímé sluneční světlo nebo na místo, kde by jeho oblast 
signálu mohly blokovat další objekty, jinak hrozí, že se robotický vysavač nebude schopen vrátit do 
nabíjecí stanice.

Hlavní kartáč
1. Otočte robotický kartáč dnem vzhůru a stiskem západek odstraňte 

chránič hlavního kartáče.
2. Vyjměte hlavní kartáč z robotického vysavače a poté vyčistěte ložiska 

kartáče.
3. Pomocí nástroje pro čištění hlavního kartáče odstraňte vlasy, které 

se na kartáč namotaly.
4. Vložte hlavní kartáč zpět, nasaďte kryt a zatlačte na něj, dokud 

západky nezapadnou na své místo.
Poznámka: Hlavní kartáč doporučujeme čistit každý týden a měnit jej 
každých 6 - 12 měsíců.
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Chránič hlavního kartáče
Západky

Hlavní kartáč

Ložiska 
hlavního 
kartáče

Nabíjecí stanice
Umístěte nabíjecí stanici na rovnou zem proti zdi. Před tím, než nabíjecí 
stanici zapojíte do zásuvky, se ujistěte, že na obou stranách stanice je 
0,5 m (nebo více) volného prostoru. Abyste zajistili, že robotický vysavač 
můžete ke svému telefonu dobře připojit, ujistěte se, že robotický 
vysavač a nabíjecí stanice jsou v dosahu Wi-Fi. 



Běžná údržba

Boční kartáč

Poznámka: Boční kartáč doporučujeme čistit každý týden a měnit jej každých 3 - 6 měsíců.

1. Otočte robotický vysavač dnem vzhůru a jemně vytáhněte boční 
kartáč podle obrázku níže, abyste jej vyčistili.

2. Znovu vložte boční kartáč.

Mopovací hadřík

Poznámka: Mopovací hadřík perte po každém použití.

1. Stáhněte mopovací hadřík z mopovacího modulu. 

Všesměrové kolečko

Poznámka: Kolečko můžete umývat vodu a po usušení jej znovu nainstalovat.

1. Otočte robotický vysavač dnem vzhůru a vytáhněte všesměrové 
kolečko.

2. Odstraňte vlasy, nečistoty a další drobný odpad z kolečka a osy.

3. Vložte kolečko zpět a pevně jej zatlačte na své místo.

Poznámka: Filtr musí být před použitím naprosto suchý (nechte jej schnout alespoň 24 hodin).

3. Vyjměte filtr dle obrázku, několikrát jím zatřepejte, abyste odstranili 
přebytečnou vodu, a před opětovným vložením jej nechte uschnout.

Senzor proti pádu

Senzory robotického vysavače
K očištění senzorů použijte měkký hadřík a očistěte:

· Čtyři senzory proti pádu na spodní straně vysavače.

· Infračervený senzor zpomalení na přední straně. 

· Nabíjecí kontakty na spodní straně vysavače. 

· Pohybový senzor na spodní straně vysavače. 

Poznámka: Před čištěním hadříku jej odstraňte z mopovacího modulu a ujistěte se, že špinavá 
voda neteče zpět do výstupu vody, aby nedošlo k ucpání. Na hadřík netlačte příliš silně, aby nebyl 
ovlivněn jeho výkon. Mopovací hadřík perte po každém použití. Doporučujeme hadřík každých 3 - 
6 měsíců vyměnit.

2. Mopovací hadřík vyperte a nechte uschnout. 
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Nabíjecí kontakty

Pohybový senzor

Infračervený senzor 
zpomaleníKolečko

Osa

Držák

Lucie Šopfová
Lístek s poznámkou
prosím malinko posunout



Pokud robotický vysavač přestane reagovat nebo jej nelze vypnout, 
stiskněte a podržte tlačítko     po dobu 6 sekund. Tím jej násilně 
vypnete. Poté stiskem a podržením tlačítka     po dobu 3 sekund 
vysavač zapněte.

Baterie

Poznámka: Pokud robotický vysavač hodláte delší dobu nevyužívat, vypněte jej a uskladněte. Aby 
se vysavač nepoškodil nadměrným vybíjením, doporučujeme jej nejméně jednou za tři měsíce 
nabít.

Robotický vysavač je vybaven vysoce výkonnými lithium-iontovými 
bateriemi. Ujistěte se, že je vysavač při každodenním používáním dobře 
nabitý, aby byl zachován optimální výkon baterií.

Chyba

Chyba 1: Vyčistěte a jemně poklepejte na nárazník.

Řešení

Pokud robotický vysavač během provozu zaznamená chybu, kontrolka začne oranžově blikat a uslyšíte hlasové upozornění. Řešení naleznete v 
následující tabulce.

Pokud se nárazník zasekl, jemně na něj poklepejte, abyste odstranili cizí předměty. 
Pokud nic nevypadne, přeneste robotický vysavač na jiné místo a znovu jej spusťte.

Chyba 2: Položte robotický vysavač na rovnou zem        
a znovu jej spusťte.

Chyba 3: Očistěte senzor proti pádu, položte robotický 
vysavač na rovnou zem a znovu jej spusťte.

Kolečko se může nacházet nad zemí. Položte robotický vysavač na rovnou zem      
a znovu jej spusťte.

Část vysavače může nacházet nad zemí. Položte vysavač na rovnou zem a znovu 
jej spusťte. Tato chyba může znamenat, že je senzor proti pádu zašpiněný. Abyste 
tuto možnost mohli vyloučit, očistěte tento senzor.

Chyba 4: Vyjměte hlavní kartáč a vyčistěte jeho štětiny 
a ložiska.

V hlavním kartáči může být zachycen cizí předmět. Vyjměte kartáč a vyčistěte jeho 
štětiny a ložiska.

Chyba 6: Zkontrolujte, jestli kolem hlavních koleček 
nejsou omotány žádné předměty, přeneste robotický 
vysavač na jiné místo a znovu jej spusťte.

V hlavním kolečku může být zachycen cizí předmět. Očistěte kolečka a robotický 
vysavač znovu spusťte.

Chyba 7: Odstraňte z okolí robotického vysavače 
všechny překážky.

Robotický vysavač se mohl zachytit nebo zaseknout. Odstraňte z jeho okolí všechny 
překážky.

Chyba 8: Znovu nainstalujte prachovou nádobu a filtr.
Ujistěte se, že prachová nádoba a filtr jsou správně nainstalovány. Pokud chyba 
přetrvává, zkuste vyměnit filtr.

Chyba 5: Vyjměte a očistěte boční kartáč.
V bočním kartáči může být zachycen cizí předmět. Vyjměte boční kartáč a očistěte 
jej.

Řešení problémů
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Nabíjecí stanice
Očistěte kontakty nabíjecí stanice měkkým hadříkem.

Aktualizace firmwaru
Firmware můžete aktualizovat pomocí aplikace. Před aktualizací se 
ujistěte, že se robotický vysavač nachází v nabíjecí stanici a zbývá mu 
alespoň 15 % baterie.

Během aktualizace firmwaru bude kontrolka napájení robotického 
vysavače rychle střídavě bíle a oranžově blikat. 

Restartování systému

Obnovení továrního nastavení
Pokud restartování systému nepomůže, pomocí špendlíku stiskněte 
tlačítko Reset, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu „Restoring factory 
settings“ („Obnovování továrního nastavení“). Tímto obnovíte původní 
tovární nastavení robotického vysavače.



Chyba

Robotický vysavač nelze zapnout.

Robotický vysavač se nenabíjí.

Robotický vysavač se nevrací do 

nabíjecí stanice.

Robotický vysavač nefunguje správně.

Robotický vysavač vydává zvláštní zvuky.

Efektivita čištění robotického vysavače 

klesla nebo za sebou nechává prach.

Robotický vysavač se nemůže připojit         
k Wi-Fi.

Řešení

Slabá baterie. Dobijte robotický vysavač v nabíjecí stanici a zkuste to znovu.

Okolní teplota je příliš nízká (pod 0 °C) nebo příliš vysoká (nad 50 °C). Provozní teplota 
robotického vysavače je příliš vysoká nebo příliš nízká.

Nabíjecí stanice není napájena. Zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecího kabelu 
správně zapojeny.

Slabý kontakt. Otřete nabíjecí kontakty nabíjecí stanice i robotického vysavače.

Okolo nabíjecí stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte nabíjecí stanici do volnějšího 
prostoru.

Očistěte oblast signálu nabíjecí stanice.

V hlavním kartáči, bočním kartáči nebo v jednom z koleček může být zachycen cizí 
předmět. Vypněte robotický vysavač a nečistoty odstraňte.

Prachová nádoba je plná. Vyčistěte ji.

Filtr je zablokovaný. Vyčistěte jej.

V hlavním kartáči je zachycen cizí předmět. Odstraňte jej.

Slabý Wi-Fi signál. Ujistěte se, že je robotický vysavač v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi 

signálu. S připojením k Wi-Fi je něco v nepořádku. Resetujte Wi-Fi a stáhněte nejnovější 

verzi aplikace Mi Home/Xiaomi Home, poté se zkuste znovu připojit.

Vypněte robotický vysavač a znovu jej spusťte.

Často kladené dotazy

Robotický vysavač se je příliš blízko virtuální stěny. Přeneste robotický vysavač 
na jiné místo a znovu jej spusťte.

Chyba 10: Chyba při nabíjení Zkuste očistit nabíjecí 
kontakty.

Chyba 9: Bylo detekováno silné magnetické pole. Znovu spusťte 

robotický vysavač v dostatečné vzdálenosti od virtuálních stěn.

Pokud problém stále přetrvává, kontaktujte nás poprodejní servis.

Chyba 11: Vyčkejte, než se teplota baterie vrátí do 
normálu, poté pokračujte v používání.

Otřete nabíjecí kontakty nabíjecí stanice i robotického vysavače suchým hadříkem.

Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká. Vyčkejte, než se teplota vrátí 
do normálu, poté pokračujte v používání.

Chyba 12: Byla detekována vyloučená zóna nebo 
virtuální stěna. Přeneste robotický vysavač z této oblasti.

Přeneste robotický vysavač z oblasti s překážkovou páskou a znovu jej spusťte.

Chyba 14: Chyba systému. Zkuste resetovat systém.
Robotický vysavač nemůže v důsledku systémové chyby pokračovat v provozu.  
Zkuste resetovat systém.

Chyba 13: Očistěte senzor vizuální navigace. Otřete senzor vizuální navigace a poté robotický vysavač znovu spusťte.
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Chyba

Robotický vysavač neprovedl plánované 

čištění.

Musí se při prvních třech použitích robotický 

vysavač nabíjet po dobu 16 hodin?

Z mopovacího modulu nevytéká žádná 

voda, nebo pouze velmi málo.

Z mopovacího modulu vytéká příliš mnoho 

vody.

Robotický vysavač po nabití nepokračuje    

v čištění.

Spotřebovává robotický vysavač energii, 

pokud je v nabíjecí stanici ponechán i po 

nabití?

Robotický vysavač se nevrací do nabíjecí 

stanice poté, co byl přesunut.

Řešení

Slabá baterie robotického vysavače. Plánované čištění nemůže začít, pokud robotickému 
vysavači nezbývá alespoň 15 % baterie.

Pokud robotický vysavač ponecháte v nabíjecí stanici i po jeho úplném nabití, spotřebovává 
se velmi malé množství energie a napomáhá se udržovat optimální výkon baterie.

Lithiové baterie netrpí paměťovým efektem, před použitím robotického vysavače tudíž 
není nutné po jeho plném nabití čekat 16 hodin. 

Ujistěte se, že je nádržka na vodu bezpečně uzavřena. 

Ujistěte se, že robotický vysavač není v režimu Nerušit, který mu brání pokračovat            
v čištění.

Robotický vysavač neobnoví čištění, pokud je manuálně dobíjen nebo umístěn do nabíjecí 
stanice.

Přesunutí robotického vysavače může způsobit opětovné zmapování jeho okolí. Pokud 
je robotický vysavač příliš daleko od nabíjecí stanice, může se stát, že není schopen se 
automaticky sám vrátit. V tom případě ho musíte do nabíjecí stanice umístit manuálně.

Ujistěte se, že je nádržka na vodu naplněna vodou a, pokud je to nutné, vyperte mopovací 
hadřík. Ujistěte se, že je mopovací hadřík správně nainstalován dle pokynů uživatelské 
příručky. 
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